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ÎN LOC DE CUVÂNT ÎNAINTE 
 

„Succesul pare a fi încăpăţânarea de 
a stărui acolo unde ceilalţi au renunţat” 

William Feather 
 

Într-o lume a provocărilor şi a concurenţei, uneori lipsită de scrupule, revista 

aceasta se doreşte a fi un îndemn şi o rampă de lansare a tinerilor vlăstare literare. 

În astfel de publicaţii au început marii scriitori, aşa se întâmplă dintotdeauna. 

Ceea ce este însă neobişnuit şi inedit la această publicaţie constă în aria de 

cuprindere a creaţiilor literare şi în deschiderea cu care venim în întâmpinarea 

copiilor şi tinerilor talentaţi. 

Îi urmărim şi încercăm să le îndrumăm paşii, să-i ocrotim de răutăţile critice 

(fără a-i minţi sau supraestima), sugerăm paşii ce trebuie urmaţi şi, nu în ultimul rând, 

sădim dragostea firească pentru literatură. 

În realitatea informaţională de azi, cartea/revista, în opinia unora, pierde teren, 

îşi diminuează poziţia de primă sursă de cunoaştere. 

„Milesciana Junior” vine să contrazică, să argumenteze şi să dovedească 

primordialitatea cărţii, a publicaţiilor seriale ca surse de informare şi ca arenă de 

dezbateri, de tărâm al începuturilor, năzuinţelor şi speranţelor de afirmare. 

Lecturile consistente, munca neîncetată şi temeinic făcută, ambiţia şi 

respingerea tentaţiilor omniprezente garantează succesul, asigură afirmarea şi mai 

presus de orice asigură echilibrul şi mulţumirea sufletească atât de necesară tuturor. 

Dintr-un Vaslui sărac material, dar cu o bogăţie spirituală aparte, au  plecat 

Nicolae Milescu Spătarul, Dimitrie Cantemir, Alexandru Vlahuţă, Emil Racoviţă, Victor 

Ion Popa şi mulţi alţii, care, prin muncă au reuşit să se impună, au izbutit să 

depăşească umilele condiţii în care s-au născut şi au trăit să-şi găsească gloria şi 

recunoaşterea. 

Prin urmare, îndemn spre muncă tinerele condeie şi îi asigur de reuşită, de  
succes şi împliniri. 

prof. Voicu Gelu BICHINEŢ, director,  

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui 
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Filiala de Carte Românească a Bibliotecii Judeţene 

 “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui la ceas aniversar 
  

 În mai 2008, o delegaţie reprezentativă din Vaslui se deplasa în oraşul de 
reşedinţă al Raionului Hînceşti, din Republica Moldova pentru a semna Protocolul de 
cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Hînceşti, pornind de la 
dorinţa reciprocă de a dezvolta relaţii de colaborare în domeniile administraţiei 
publice locale, economic, al învăţământului, al culturii, al tineretului şi sportului. 
 Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” s-a regăsit în acest amplu 
program dând curs unui nobil sentiment de promovare a cărţii cu alfabet latin prin 
înfiinţarea Filialei de Carte Românească în Hînceşti. 
 Împlinirea unui deceniu de la iniţierea acestei activităţi este prilej de aducere 
aminte despre întâmplări, oameni, încercări uneori reuşite, alteori nereuşite, dar care 
au dus la împlinirea dorinţei de a aprinde flacăra patosului pentru limba română. Îmi 
vin acum în minte versurile lui Alexei Mateevici, care s-au rostit şi se mai rostesc 
încă, s-au cântat de generaţii întregi, în vremi de tristeţi şi bucurii, versuri care îl 
plasează pe autor printre personalităţile cu legitime drepturi la nemurire. 
 
 

“Limba noastră-i foc, ce arde 
Într-un neam, ce fără veste 
S-a trezit din somn de moarte 
Ca viteazul din poveste” 
 

Limba noastră-i numai cântec, 
Doina dorurilor noastre, 
Roi de fulgere ce spintec 
Nouri negri, zări albastre. 
 

Înviaţi-vă doar graiul 
Ruginit de multă vreme, 
Ştergeţi slimul, mucegaiul 
Al uitării-n care geme”. 

 Mi-e greu să aştern pe hârtie amintirile legate de spaţiul în care urma să 
funcţioneze filiala, dacă a fost greu sau uşor să construim fondul de carte, dacă 
aveam sau nu posibilităţi financiare să oferim ceea ce utilizatorii, comunitatea dorea, 
dar mai ales să reuşim să oferim Bibliotecii din Hînceşti posibilităţi de modernizare a 
serviciilor pe măsura celei din Vaslui. 
 Şi totuşi sunt momente importante pe care aş vrea să le consemnez pentru cei 
care vibrează la vocea limbii române. 
 În ciuda multor întâmplări, semnalăm faptul că autorităţile de la Hînceşti au 
asigurat un spaţiu corespunzător, mobilier adecvat, un bibliotecar specialist, iar noi 
am oferit peste 8000 de volume de carte şi periodice, toate la un loc alcătuind o 
bibliotecă având pe frontispiciul genericul <<Filiala de Carte Românească “Nicolae 
Milescu Spătarul”, Vaslui>>. 
 Astfel s-a creat spaţiul adecvat pentru întâlniri cu scriitori din România şi 
Republica Moldova, pentru neuitate şezători literare organizate cu tinere talente din 
Vaslui şi Hînceşti, dar şi pentru lectură în sala special amenajată sau pentru 
împrumutul la domiciliu al cărţilor solicitate de cei interesaţi. Între scriitorii care au 
creat atmosfera sublimă a farmecului literaturii contemporane amintim doar câteva 
nume: Theodor Codreanu, Virgil Cuţitaru, Nicolae Busuioc, Ioan Baban, Cătălin 
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Bordeianu din România (Vaslui şi Iaşi), Iulian Filip, Claudia Partole, Ion Hadârcă, 
Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Vasile Romanciuc (Republica Moldova). 
 Statisticile de bibliotecă ne arată că la filiala noastră s-au înscris 1586 
utilizatori care au efectuat 10996 de vizite şi au consultat 12977 de volume în anul 
2008. 
 Bilanţul celor 10 ani de activitate marchează şi alte momente deosebite în 
dezvoltarea relaţiilor de colaborare între bibliotecile din Vaslui şi Hînceşti, respectiv 
Filiala de Carte Românească. Un remarcabil progres l-a adus implementarea 
proiectului cu finanţare europeană "Biblioteca virtuală“ în anul 2007 prin care s-a 
constituit un fond de peste 15000 de pagini de carte şi presă digitizate, aşadar o 
bibliotecă acasă la fiecare cititor. Realizarea “Bibliotecii virtuale” a fost prilej de 
modernizare a întregii activităţi a Bibliotecii Raionale Hînceşti, deoarece a beneficiat 
şi de soft-ul de bibliotecă “Bibliophil” oferit, prin donaţie, de către Firma Scream 
Design din Baia Mare, trecând astfel la o activitate asistată de calculator. 
 Îmi este deosebit de plăcut să reconstitui atmosfera de adevărată sărbătoare 
organizată de Direcţia de Cultură cu acordul Consiliului Raional Hînceşti pe data de 5 
octombrie 2008 dedicată împlinirii a 10 ani de activitate a Filialei de Carte 
Românească a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui la care au 
participat oficilalităţile oraşului şi raionului Hînceşti: Vicepreşedintele Consiliului 
Raional Igor Ţurcanu, Primarul Alexandru Botnaru, Directorul Direcţiei de Cultură 
Tudor Plăcintă, Directorul adjunct al Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui, Poamă Elena, şi mult public. 
 Cu această ocazie a fost dezvelit basoreliful lui Nicolae Milescu Spătarul, au 
fost evocate momente importante din activitatea Filialei, au fost exprimate opinii 
emoţionante ale beneficiarilor, s-au acordat de către Biblioteca Judeţeană „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui Diplome de excelenţă şi Diplome de merit persoanelor care 
de-a lungul timpului au asigurat condiţiile necesare bunului mers al activităţii: 
Domnului Anatolie Chetraru, Preşedinte al Consiliului Raional Hînceşti, Valentinei 
Cotorobai, specialist principal Direcţia de Cultură, Mariei Chiroşcă, bibliotecara 
filialei. 
 În cuvântul ei, Maria Chiroşcă  a subliniat că: „Biblioteca de Carte Românească 
a fost ca o luminiţă, aprinsă în sufletele şi inimile locuitorilor oraşului, dornici de 
cuvântul “român”, de slova românească, de scrisul latin, de tot ce ne leagă de patria 
mamă”.  

Acum, la ceas aniversar apreciez activitatea Filialei ca fiind o realizare 
deosebită pentru promovarea limbii române şi a scrisului cu grafie latină acolo unde 
literatura beletristică sau ştiinţifică e hrană spirituală. Se cuvin mulţumiri 
directoarei Bibliotecii Raionale Mariana Jalba, colectivului de bibliotecari, pentru 
dăruire, seriozitate şi profesionalism, Conducerii Direcţiei de Cultură, şi nu în ultimul 
rând Primăriei oraşului, Consiliului Raional Hînceşti şi le adresez urări de sănătate şi 
prosperitate întru mulţi ani!  

 

Elena POAMĂ, director adjunct, Biblioteca Judeţeană “N. M. Spătarul” Vaslui 
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CONCURSUL LITERAR 
“La izvoarele înţelepciunii” – ediţia a XVIII-a 
“Ion Druţă – slujitor al sufletului mioritic” 

 
 O statornică prietenie şi colaborare între bibliotecile din România şi Biblioteca 
Naţională pentru Copii “Ion Creangă” din Chişinău a făcut posibilă realizarea mai 
multor proiecte prin care să se dea curs cunoaşterii culturii, din dreapta şi din stânga 
Prutului. Încă din 1990 Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” din Chişinău a 
iniţiat concursul “La izvoarele înţelepciunii” prin care se promova o personalitate a 
literaturii române, basarabene sau universale. Până la ediţia a XII-a inclusiv 
partenerii Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion Creangă” din Chişinău au fost 
bibliotecile judeţene Galaţi şi Iaşi. În anul 2003, respectiv la a XIII-a ediţie, 
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui se alătură Bibliotecii 
Judeţene “Gheorghe Asachi” Iaşi (Biblioteca Judeţeană V. A. Urechia din Galaţi se 
retrăsese din proiect) pentru a celebra, împreună cu Biblioteca Naţională pentru Copii 
“Ion Creangă” din Chişinău, personalitatea cărturarului şi umanistului Dimitrie 
Cantemir. 
 Am debutat în acest proiect fiind gazdă pentru desfăşurarea fazei finale 
(întâlnirea echipajelor câştigătoare la fazele judeţene, pentru România şi naţionale 
pentru Republica Moldova), ne-am încadrat în Regulamentul concursului, dar am propus 
o altă formă de stimulare a echipajelor participante. În locul acordării unei şederi a 
echipajului din Republica Moldova într-o tabără locală, Biblioteca Judeţeană “Nicolae 
Milescu Spătarul” a propus şi Consiliul Judeţean Vaslui a susţinut un periplu moldav la 
ctitorii ale lui Ştefan cel Mare pentru toate cele trei echipaje, dând un plus de 
farmec consolidării prieteniei şi cunoaşterii trecutului istoric. 
 Bucuria comunicării şi temeinicia pregătirii candidaţilor au motivat dorinţa de 
participare a copiilor şi tinerilor din Vaslui şi la ediţiile următoare. Anul 2004 marca 
500 de ani de revelaţie istorică reînviind mitul lui Ştefan cel Mare, faza finală având 
loc, unde mai potrivit decât la Dobrovăţ, Judeţul Iaşi, ctitoria marelui voievod. În anul 
2005 ne-am răsfăţat cu basmele celui ce a devenit patronul spiritual al Asociaţiei 
Internaţionale a Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY), Hans Christian Andersen, 
ediţie de data aceasta jubiliară la care am fost din nou gazde. Au urmat alegeri 
sugestive pentru cultura românească: George Topârceanu, prilej cu care cele trei 
echipaje s-au întâlnit la Chişinău, Republica Moldova, apoi Mircea Eliade, ediţie ce s-a 
desfăşurat în cetatea culturii Moldovei, Iaşi. 
 Din anul 2006 Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui este 
filială a secţiei naţionale IBBY deschizându-şi posibilităţile de colaborare cu secţia 
naţională IBBY, respectiv Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” Chişinău şi 
în această ipostază. 

Iată am ajuns la ediţia din 2008 care îl omagiază pe scriitorul Ion Druţă, la 
împlinirea vârstei de 80 de ani. 

 Splendidă alegere pentru faza finală 12-14 iulie 2008 oraşul de pe Nistru, 
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Soroca, locul din preajma Horodiştei, unde s-a născut, la 3 septembrie 1928, Ion 
Druţă, omul din spaţiul sacru, satul, chemat nu doar să fie un exponent al valorilor, ci 
să le şi apere, să le impună, să creeze eroi care au ca dat organic vocaţia adevărului. 
“Prin pregnantul filon naţional, Ion Druţă a influenţat puternic conştiinţa 
basarabeană” (M. Cimpoi). Poate şi o menţiune, care e o posibilă explicare a 
toponimicului soroca, ar fi binevenită “în graiul moldovenesc de peste Prut, soroca 
înseamnă descântec, farmec înrudit cu panromânescul  <<a soroci>> - a descânta, a 
ursi, a predestina (Adrian Bucurescu). 

Organizatorii concursului, Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului, Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” din Republica Moldova, 
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, din România în colaborare cu 
Consiliul Raional şi Primăria Soroca, Direcţia Generală  Învăţământ şi Secţia de 
Cultură şi Turism din Soroca au oferit celor trei echipaje şi însoţitorilor, dincolo de 
condiţiile propriu-zise de desfăşurare a concursului, un program generos de 
cunoaştere şi retrăire a istoriei acestor locuri devenite emblematice prin Cetatea 
ridicată aici din pământ şi lemn de Ştefan cel Mare, apoi din piatră de fiul său Petru 
Rareş, dar şi de încântare datorită programelor culturale susţinute de formaţii 
artistice ale elevilor din liceele “Constantin Stere”, “Petru Rareş” şi “Ion Creangă”. 
Impresionantă a fost şi deschiderea manifestărilor dedicate acestui eveniment în 
interiorul Cetăţii, redevenită Templu Sacru prin interpretarea unor fragmente 
reprezentative din proza şi teatrul lui Ion Druţă al căror ecou au făcut să 
reverbereze glasul unui neam ce a cunoscut drame de neînchipuit ale istoriei. 

Emoţiile concurenţilor s-au amplificat datorită atmosferei încărcată de istorie 
şi cultură a acestor locuri. Ei se vedeau mai responsabili de măsura cunoştinţelor pe 
care trebuiau să le justifice, prin probele de concurs. Cinste lor! a fost verdictul 
juriului format din: Adrian Ghicov – director, Agenţia de Evaluare şi Examinare a 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Republica Moldova - preşedinte al juriului, 
Ecaterina Rudacov – şef adjunct, Direcţia Programe Naţionale, Ministerul Culturii şi 
Turismului, Republica Moldova - membru al juriului, Claudia Balaban – director general,  
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău - membru al juriului, Elena 
Poamă – director adjunct, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui - 
membru al juriului, Catinca Agache – director adjunct, Biblioteca Judeţeană 
„Gheorghe Asachi” Iaşi - membru al juriului, Claudia Partole – scriitoare – membru al 
juriului, Victoria Tomuz – redactor-şef, Redacţia Emisiuni pentru Copii a Companiei 
Publice “Teleradio-Moldova” - membru al juriului, Galina Ţurcanu – profesor de limba 
română la Colegiul Pedagogic din Soroca, Eugenia Bejan - director adjunct,  Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău – moderator. 

Premiile obţinute au fost pe măsură: Premiul I: Ciubotaru Irina, cls. a XI-a, 
Liceul Teoretic, Cotova, Raionul Drochia, Boţ Andreea, Liceul „M. Kogălniceanu”, 
Vaslui, Murariu Magda, Liceul „Mihai Eminescu”, Iaşi ; Premiul II: Boţaniuc Tatiana,   
cls. a X-a, Liceul „Ion Creangă”, Soroca, Surchicin Olga, Liceul „Ştefan Procopiu”, 
Vaslui, Vieriu Antonela, Colegiul Naţional „C. Negruzzi”, Iaşi; Premiul III: Obadă 
Sofia, cls. XII, Liceul „Iulia Hasdeu”, Chişinău, Cumpănă Andrei, Gimnaziul „Elena 
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Cuza”, Vaslui, Duca Andreea Iulia, Liceul „Waldorf”, Iaşi ; Menţiuni: Şerban Andreea, 
cls. a IX-a, Colegiul Naţional „C. Negruzzi”, Iaşi, Premii speciale acordate de Consiliul 
Raional Soroca: Nebunu Delia, cls. a IX-a, Liceul “M. Kogălniceanu”, Vaslui, Premii 
speciale acordate de Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova: 
Şerban Andreea, cls. a IX-a, Colegiul Naţional „C. Negruzzi”, Iaşi ; Premii pentru cel 
mai bun eseu: Raluca Bulgaru, Vaslui ; Premii de participare pentru toţi concurenţii 
acordate de Biblioteca Naţională pentru Copii “I. Creangă”, Chişinău. 

Festivitatea de premiere a fost organizată, 
sugestiv, la monumentul consacrat Poetului 
Necunoscut “Lumânarea Recunoştinţei”, omagiu adus 
tuturor poeţilor anonimi, care au păstrat cultura, 
limba şi istoria Moldovei în paleta policromă a 
civilizaţiei umane. Ion Druţă aprecia acest monument 
ridicat pe stâncă, deasupra bătrânului Nistru, la 
marginea Sorocii, ca fiind cea mai controversată, dar 
şi cea mai importantă zidire în istoria contemporană 
a Moldovei. Aici zac, vărsate în temelii, legate piatră 
în piatră, suferinţele, speranţele şi truda multor 
generaţii. Iar în piatra de la poarta spre urcuş scrie 
“Călătorule, opreşte-te! Sus arde Lumânarea 
Recunoştinţei. Şi dacă tu, în viaţa ta, te simţi cuiva, 
pentru ceva recunoscător, urcă, roagă-te şi pleacă…”. 

Pătrunşi de emoţia atâtor vorbe şi fapte izvorâte din sufletul oamenilor 
acestor locuri, am trecut Prutul lăsând gândurile să călătorească aiurea. 

 
Elena POAMĂ, Preşedinte Fililala Vaslui a Secţiei Naţionale IBBY 

 
 

 
 
 Soroca, Republica Moldova, 12-14 iulie 2008 - Echipajul Bibliotecii Judeţene „N. M. Spătarul” Vaslui 
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Pagina micilor creatori  
 

                           STATORNICIE 
 

 Unde sunt? Între patru pereţi coloraţi ameninţător cu un alb imaculat. 
Închisoare a propriei conştiinţe. Un pat mare gri stă în mijlocul camerei părând să 
conducă tot ce există. Nişte jucării prea colorate dau un plus de ipocrizie atmosferei. 
Jaluzelele metalice se mişcă uşor din cauza vaporilor sufocanţi de căldură. Deschid 
uşor geamul. Un vânt crud bate şi mă izbeşte direct în faţă strivindu-mi simţurile. Şi 
nimeni şi nimic nu mai pare la fel... totul e transformat într-un spaţiu mult prea obscur 
pentru a fi pătruns. Întunericul mă cuprinde şi mă goleşte pe dinăuntru. Mă inundă 
gânduri negre care îmi şterg strălucirea ochilor. 

Aş vrea să zbor pe aripi de aer spre infinituri largi şi spre marea care îneacă 
speranţe şi idei răsărite firav dintr-o minte fricoasă să trăiască în lumea asta mult 
prea rea.  
 Am un spaţiu limitat de mişcare. Devin ceva static înconjurat de negru, ceva 
rupt, desfigurat care vrea să mai mişte un deget, să mai verse o lacrimă de smoală. Nu 
mai am control asupra mea şi nu mă mai regăsesc în mine. Ochii mi-au fost injectaţi cu 
un sânge otrăvit, care, mai presus de toate, e al meu. Râd şi nu ştiu de ce râd, 
zâmbesc şi nu ştiu de ce zâmbesc. Plâng şi mă doare. E un joc prea pervers al 
imaginaţiei mele care îşi dezvoltă spiritul sarcastic prin festele pe care mi le joacă... 
şi zgârie. 
 Într-o lume pur geometrică în care toţi avem forma unui cub imperfect, ne 
doare când statornicia ne acaparează. Continui să stau la fereastră. Cerul este 
acoperit de nori grei, de fier parcă. Dar la văzul privirii mele îngheţate, cerul s-a 
spart în miliarde de bucăţi negre, gata să distrugă orice suflet rătăcit întâlnea. 
Stelele care se ascundeau după nori, fiindu-le ruşine cu natura lor cad acum pe 
pământ, făcând cratere imense. Raiul a rămas descoperit. Mă simt vinovată şi starea 
asta mă urmăreşte pretutindeni.  
 Am obosit. Stau şi caut ziua care a trecut, caut un sens vieţii, un răspuns, o 
privire... mă caut şi mă regăsesc. O vrăbiuţă vine obosită la mine. Vrea mâncare. E 
ciudat că nu îi dau, ba mai mult – o alung. Sunt prea rea în noaptea asta. 
 Dar eu nu-mi doream decât să stau... să stau şi să privesc Raiul şi tot ce e în el... 

   Andra Gherman, cl. a XII-a E, Liceul “M. Kogălniceanu”, Vaslui 
 

COPILĂRIA, FLOAREA VIEŢII 

Copilăria e cea mai frumoasă  
Floare din toate florile. 
Ea îmi dă oxigenul să trăiesc  
Şi energia de zi cu zi. 

       Ea este un sfert 
     Din inima mea, 
     Ce mă ajută să trăiesc. 
 
 

 
 

Ea este jumătatea mamei mele, 
Ce mă îngrijeşte 
Şi mă conduce spre lumină ! 

Bârlădeanu Elena, clasa a V-a D, Şcoala nr.3 „Constantin Parfene” Vaslui 
                           Cercul literar Tinere Condeie, îndrumător, înv. Manole Angelica 
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MISTER 
  

Stau într-o noapte lipsită de lună în 
salon, cu “coatele pe masă“. O întrebare 
retorică nu voia să părăsească gândurile 
mele: oare cum a pătruns cartea în viaţa, 
sufletul şi gândurile mele, atât de uşor, 
într-o noapte atât de stranie şi 
singuratică? Să fie dorinţa de a desluşi 
tainele unui necunoscut magic, aşa cum 
este văzut el, cu ochii şi imaginaţia celor 
care au scris-o? Sau dorinţa de a evada 
din această lume plină de minciuni şi de 
răutate, în speranţa de a găsi un loc 
liniştit, unde să mă simt în siguranţă? 
Poate ambele sau niciuna.... 

Dar, odată intrată în lumea ei, nu mai 
poţi scăpa. Rămâi legată pentru totdeauna 
de misterele pe care le ascunde şi pe care 
încerci să le pătrunzi cu fiecare cuvânt 
sau pagină citită. 

Pentru mine, cartea a devenit o soră 
mai mare, pe care mi-am dorit-o nespus, 
de la care pot învăţa multe, fiind atrasă 
de tainele ei. 

Ea reprezintă locul în care mă 
regăsesc atunci când rătăcesc pe căile 
fugare ale vieţii, încercând să caut “ceva” 
care să mă ajute să îmi ating idealurile. 

Şi cu ajutorul “surorii mele celei 
bune” găsesc sfaturi care mă îndrumă pe 
aceste căi, pentru a nu mai rătăci şi a şti 
să mă apăr de fiare şi de spini. 

Tot în ea îmi regăsesc o parte a 
copilăriei mele; ciudat să vezi că 
gândurile, ocupaţiile şi locurile de când 
erai copil le-au avut şi alţii, la rândul lor; 
şi, citind despre ei, parcă citesc despre 
mine, şi râd sau plâng odată cu aceştia. 

Oare cum este posibil? Viaţa mea să o 
găsesc scrisă pe paginile prăfuite şi 
groase ale unei cărţi care nu a fost atinsă 
de om de atâţia ani? 

Şi cum a ajuns la mine, atât de târziu, 
dar la un moment oportun?  

Semnele acestea de întrebare au 
devenit o obsesie şi, cu cât încerc să le 
aflu răspunsurile, cu atât mă afund mai 
mult în întuneric, “ca un muc de lumânare 
într-un sfeşnic”; dar poate misterul nu 
trebuie dezgropat, căci atunci se va duce 
frumuseţea şi magia şi mă voi transforma 
într-un nume scris pe o pagină prăfuită de 
carte, care nu a însemnat şi nu va însemna 
nimic... 

Laura Baciu, clasa a X-a D, Liceul 
Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, Vaslui

 
 

SATUL 
 

Se vede-n depărtare, 
Un sat tăcut, pierdut. 
În mlaştina tristeţii 
Şi-a timpului trecut. 
 

În el lumea e calmă, 
Cuprinsă în nevoi. 
Un râu cu apă lină, 
Murmură prin zăvoi. 
 

E-un peisaj mirific, 
A fost de la-nceput... 
Din acea sfântă clipă. 
În care m-am născut. 

 
Sluser Ciprian, Clasa a XII-a B,  

                                            Grup Şcolar Industrial “Ştefan Procopiu”, Vaslui 
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SPICELE ÎNCREZUTE 
 

Într-o zi soarele strălucea şi vântul făcea valuri într-o mare de aur.  
Nişte spice se ciondăneau între ele. Ele au fost răsfăţate de părinţii lor. 

Fiecare se credea mai strălucitor decât celelalte. 
Unele dintre ele, deşi străluceau ca şi surorile lor, erau mai gârbovite. Se 

loveau de ele fluturii în zbor, macii ţeseau covor între ele. Greutatea le apăsa umerii.  
Printre ele se plimbau semeţe altele. Sprintene şi graţioase le râdeau în faţă 

celor gârbovite. Mergând se opriră lângă un mac magic. Acesta le spuse că vor fi 
tăiate.  

Când au venit secerătorii s-au întrebat: 
- Ce caută pleava asta în lanul meu? Veniţi să luaţi pleava! Nu vreau s-o mai văd.  
Vorbele macului se adeveriră. 
 

Diana Gorgan, clasa a III-a C, Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai David” Negreşti, 
          înv. Zahariea Lucica 

 

NOSTALGIE 
  

E frig afară şi e un ger cumplit. Cerul 
plânge, iar lacrimile i se transformă în 
cristale mici de gheaţă, ce cad năvalnic pe 
pământul jilav. Vântul bate încet, dar 
îngheaţă tot în cale; cerul – o năframă 
mare şi groasă de fum plumburiu. Sub ea 
se ascunde un felinar al nopţii şi licuricii, 
care roiesc în jurul lui; izvorul suspină 
printre pietrele  mari. 

Un suflet de copilă plânge târziu, în 
noapte; lacrimile ei amare, de dor, se 
prefac în sânge; se preling pe chipul 
gingaş, dar trist al ei, căzând peste 
trandafirul alb, pe care îl strânge la 
piept, prefăcându-se în unul roşu şi trist... 
Şi puritatea lui dispare, transformându-se 
în dragoste. Şi dorul de nebuniile 
copilăriei şi de prietenie o macină. 

Deodată, întreabă tare: de ce?! Iar 
timpul parcă stă în loc; nu mai este vânt 
care să bată, izvor care să curgă sau fulg 
care să cadă. 

O păsărică zgribulită îi spune că 
trăieşte pentru a zâmbi, pentru a face 
oamenii să zâmbească, pentru a se bucura 

împreună cu ei de clipele frumoase; să 
râdă pentru că s-au petrecut, nu să plângă 
pentru că s-au terminat. 

Un fulg de nea îi murmură la ureche 
că în viaţă va trece prin momente grele, 
că va plânge, dar va trebui să treacă 
peste ele. 

Iar trandafirul pe care-l ţinea în 
mână, amintindu-i un moment din viaţa ei 
fragedă, îi spune că iubirea e cel mai de 
preţ sentiment; nu se poate trăi fără el; 
nu trebuie să plângă mult şi în zadar la 
fiecare pas mare pe care trebuie să-l 
facă; amintirile clipelor dragi şi frumoase 
vor fi mereu în urma ei, aducându-i 
zâmbetul acelor vremi; şi fiecare sfârşit 
e un nou început... 

Ascultând acestea, fetei îi trec multe 
lucruri prin minte, iar dorul de acel ceva 
sau cineva este mai mare şi doreşte ca 
acele momente să nu se fi sfârşit. 

Cu toate acestea, înţelege vorbele 
prietenilor naturii şi le dă dreptate. 

În acest moment, timpul îşi reia 
cursul, iar lacrimile îi dispar de pe chipul 
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trist şi în colţul buzelor se înfiripă un mic 
zâmbet al unui nou început. 

Şi dorul îl va alina şi va zâmbi, când îşi 
va aminti acel ceva sau cineva; iar viaţa 
merge mai departe. 

Şi plecă copila înspre pădure... 

Vântul bate, fulgii cad, izvorul 
suspină, iar un glas obscur şi straniu se 
aude şoptind dinspre pădure : “Să plângi, 
să râzi şi să iubeşti!...”                        

 Laura Baciu, clasa a X-a D, 
 Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”,  
                  Vaslui

 

 
UN DRUM LA DOBROVĂŢ 

 
Este o zi friguroasă de iarnă. 
Ne-am plănuit de ieri să plecăm la Dobrovăţ la o rudă. Ne-am îmbrăcat bine, am 

mâncat şi la drum apoi! 
Vizitiul care avea să ne ducă împreună cu doi cai puternici cu coamele vâlvoi şi 

cozile împletite, cu picioarele groase ca la caii de munte, era îmbrăcat elegant, cu 
papuci curaţi şi noi şi o căciulă din blană de 
miel. Avea o faţă prietenoasă, o privire 
încrezătoare, o voce groasă, dar autoritară. 

Ne-am urcat în trăsură şi caii au început 
să meargă lin pe drumul acoperit cu nea. Până 
să traversăm Pribeştiul a trecut o oră bună 
de mers la trap.  

În sfârşit am ieşit din sat şi ne-am 
apropiat de o pădure cu nişte copaci ca de 

zahăr. O pădure mare, mare cu fagi înalţi şi plopi şi mai înalţi. Pe drum erau văi mari şi 
primejdioase iar una dădea chiar lângă un pod şubrezit de vreme. 

Deşi mai aveam de mers, am făcut o pauză. Am băut ciocolată caldă şi am mâncat 
biscuiţi. La scurt timp am pornit iar pe lângă o livadă cu un gard de lemn. Livada era 
tăiată de o vale abruptă, dar nu ne-am speriat de ea. Apoi am mers pe drum drept. De 
aici nu mai era mult. Dar aveam de urcat un deal uriaş. Caii se opinteau, se aruncau 
înainte pentru a face un pas cât de mic. Trăgeau cu toată puterea, dar degeaba. Roata 
din spate s-a împotmolit şi caii alunecau la vale. Atunci domnul Marinică, vizitiul, a 
coborât şi a început să biciuiască în toate părţile.  

Am  mai mers puţin şi lanţul de la gâtul calului sur a cedat. Atunci, într-o 
fracţiune de secundă el a scos din buzunar câteva sârme şi a legat porţiunea ruptă.  
S-a mişcat repede fiind conştient de pericolul care ne păştea. Apoi am început să 
mergem în pas de melc şi, cu multe greutăţi şi eforturi am ajuns în vârf. 

Ne-am tras răsuflarea şi am pornit din nou. 
În sat, la o casă cu o curte lată, ne aştepta în poartă Maria. 
Nu voi uita niciodată această experienţă.  
 

Alexandra Enache, clasa a V-a B, Şcoala Nr. 4 “Elena Cuza”, Vaslui 
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RÂNDUNICA 
 

Era o zi de vară. Cerul era senin şi soarele strălucea. 
Doua berze vorbeau despre o rândunică.  
- Ce faceţi? 

 - Noi ne minunam cât de frumoasă eşti tu. Pe gâtul tău firav ai un lănţişor ca de 
foc. Eşti neagră ca noaptea. Ai ochii strălucitori ca perlele. Într-o puzderie de pene 
negre se iveşte o pată albă ca zăpada. 

Suntem puţin supărate că nu suntem ca tine.  
 - Nu trebuie să spuneţi asta. Şi voi aveţi ceva deosebit. Ce păsări au picioarele 
şi gâtul aşa de lungi ca ale voastre? 

Şi toate facem parte din lumea păsărilor. 
 

Mardare Ioana, clasa a IV-a C, Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai David”, 
Negreşti, înv. Sârcu Lenuţa 

 
FOC ETERN 

 
Flacără eternă, ce arde cu dorinţă, 
Trezeşte sentimente şi te umple de voinţă. 
Pasăre-n libertate, ce aprinde un straşnic 

dor, 
În inimile persoanelor renăscând sentimente 
Ce nu mor. 
 

Înger al înţelepciunii, dar oferit de cer 
Protejată de oameni şi iubită de zei. 
O, iubire duioasă ce te dăruieşti cu stăruinţă 
Foc crescut de Venus şi furat de oameni cu 

nechibzuinţă, 
Stârneşti în rândul muritorilor, salbatică 

dorinţă.
   

Iustina Sava, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 
 
          STEJARUL 
 

Gândind la vara ce-a trecut pe nesimţite, 
Un falnic şi umbros stejar veghea tânjind. 
Privea în jur la fraţii săi cu feţe-ngălbenite 
Şi parcă se vedea pe sine veştejind. 
 
Un vânt rebel aduce-o ploaie rece,  
Şi-mprăştie în valuri picuri mii,  
Lăsând în urmă doar a toamnei voce 
Ce-alungă glasuri neîntrecute şi zglobii. 
  
Şi ... trosc, o creangă se desprinde tremurândă  
Din braţele vânjoase îndreptate către cer. 
Acum tristeţea i s-a aşternut pe faţa-i udă, 
Şi plânge ca un pui de porumbel. 
 

  BÂRZU MATEI, clasa a VII-a B, Şcoala “Mihai David” Negreşti, profesor 
Săvuţă Viorica 
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POVESTEA RAŢEI 

 
Într-o zi, pe malul  Bistriţei o piatră a devenit un bolovan. Dacă vă interesează 

povestea, vă rog să fiţi atenţi! 
Într-un sat, aproape de râul Bistriţei era o fată foarte obraznică. Ea avea opt 

ani. Când venea de la şcoală, se ducea spre râu şi când vedea o raţa arunca cu pietre 
înspre ea şi se bucura când o omora. Azi aşa, mâine aşa, pâna când a venit Zâna 
Bistriţei. Zâna s-a ascuns între copaci şi când a vazut-o că a aruncat cu piatra a sărit 
şi a speriat-o. Fata nu se lăsă şi tot venea să arunce cu pietre în raţe. A doua zi Zâna 
a transformat-o în raţă şi  i-a spus că dacă va vorbi se va face bolovan şi se va îneca. 

Mama ei o căută zi şi noapte. Nici o clipă nu s-a gândit că ea poate fi o raţă. 
Când s-a dus la râu o strigă şi ea când a auzit a ieşit şi i-a răspuns. Atunci s-a 
transormat în bolovan şi s-a dus la fund. 

De atunci mama fetei  a spus raţelor să o caute. De aceea raţele îşi bagă capul 
în apă şi-l scot spunând că nu a găsit-o. 

 

DIBU ANDREI, clasa a V-a D, Şcoala nr.3 “Constantin Parfene” Vaslui, Cercul 
literar Tinere Condeie, îndrumător, înv. Manole Angelica 

 
 

MĂNĂSTIREA FÂSTÂCI 
 

În vremurile de demult apuse, 
aşezările noastre erau mereu călcate de 
tătari. Bieţii oameni abia reuşeau să-şi 
ridice o căsuţă din lut învelită cu paie şi 
stuf, că mereu se trezeau cu flăcările 
deasupra lor şi scrumul le cenuşea sufletul. 
Iată că după o astfel de prăpădenie,   
dintr-o aşezare cu zeci de suflet, au scăpat 
doar doi bătrâni. Aceştia erau în pădure 
după vreascuri şi când se întorceau spre 
satul lor, flăcările înroşeau zarea. Speriaţi, 
au luat-o încetişor spre pădurea  
ocrotitoare. 

Într-o zi stăpâna acelor pământuri din acele ţinuturi a venit să-şi vadă averea. O 
chema Fâstâca şi, deşi avea foarte multe bogăţii, inima ei nu se împietrise. Căuta cu 
blândeţe în jur, când, din desişul  pădurii răsăriră doi bătrâni zdrenţăroşi, cu ochii de 
fiară încolţită. Se apropie de ei şi îi chemă cu blândeţe. 

Bătrânii s-au apropiat temători, dar i-au povestit tot amarul vieţii, apoi au dus-o 
la adăpostul lor. Ce era aici ? O colibă din frunzari, o candelă în care pâlpâia o luminiţă 
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gălbuie şi o icoană pe care au găsit-o ca prin minune în cărbunii drumului. La ea se 
rugau şi icoana le dădea speranţa că totul o să fie bine. 

Atunci Fâstâca a hotărât să ridice o mănăstire, cu chilii călduroase, care să-i 
adăpostească pe cei doi bătrâni credincioşi, dar şi pe alţii rătăciţi ca ei. În jurul 
mănăstirii au ridicat ziduri groase, înalte, din piatră dură, cu porţi din fier, pe care 
nici un duşman nu putea să le deschidă. 

De atunci mănăstirea poartă numele Fâstâci, pentru că era numai pentru călugări 
şi a trecut prin vremi înfruntând vânturi şi ploi, dar şi distrugerile oamenilor. 
Ajunsese numai cu nişte ziduri dărăpănate care apărau chilii oarbe cu fantome de 
călugări . 

După revoluţia din 1989, călugări de pretutindeni au venit cu încredere şi evlavie, 
au ridicat mănăstirea din paragini, iar acum această zidire este din nou a oamenilor 
care cred în Dumnezeu şi vin aici să-şi găsească pacea.  

 
RĂUŢĂ ANA-MARIA, clasa a V-a D, Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui, 

Cercul literar Tinere Condeie, îndrumător, înv. Manole Angelica 
 

LEGENDA FĂCLIILOR DE CEARĂ 
 

Se spune că Maica Domnului, după ce a născut pe pruncul ei, Iisus, în ieslea cea 
săracă, a vrut un pic de lumină ca să-şi vadă copilul, să-l înfeşe, să-l alinte, ca orice 
mamă. 

S-a rugat la stea şi steaua a trimis o rază până deasupra pruncului. Pe rază  au 
coborât îngerii din cer, cu albe flori de măr în mână. Deşi era iarnă, frig şi ger, totul 
era posibil: se născuse fiul Lui Dumnezeu. 

Dar mulţimea se aduna tot mai mult: păstorii bucuroşi de lumina văzută, cei trei 
magi care aduceau daruri noului rege, soţia lui Crăciun, Iosif,  şi alţii. Şi locul se 
întuneca şi nimeni nu vedea mai mult decât raza venită din cer. Dar raza era rece şi 
lumina ei era blândă, dar tot rece. Parcă îngheţa totul în jur. Şi au început animalele 
să sufle, dând căldura lor micului copil din iesle.  

Atunci mătuşa Crăciun a fugit în casă şi a furat o mică feştilă pe care a băgat-o 
în ulei. A aprins-o şi locul s-a mai luminat. Dar a venit moşul rău şi încrâncenat că 
femeia lui a furat ulei, şi aşa puţin în acele zile de iarnă. De supărare, a vărsat si 
puţinul ulei care mai ţinea flacăra să pâlpâie. 

Deodată, mare minune! S-a auzit un bâzâit de albine. De unde albine, că doar 
iarna ele sunt în stup? Erau trimise de Dumnezeu să facă minuni în locul Lui. 

Şi roiul de albine s-a apropiat de iesle, fiecare ducând în picioruşe niste vase cu 
ceară caldă. Tot locul a mirosit deodata a primăvară! Îngerii purtau flori de măr, 
albinele zburau din  floare în floare, zumzăind şi cântând, dar  cele mai multe, băteau 
repede din aripi, pentru a răci ceara. Din ceara adunată la un loc, păstorii au făcut 
repede făclii şi le-au aprins şi dintr-o dată locul strâmt din şura vitelor s-a luminat. 
Miresme de miere şi flori, tămâie şi smirnă, lacrimi de bucurie şi zâmbet de copil mic.  
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De atunci lumânările sunt făcute din ceară curată de albine şi Maica Domnului a 
binecuvântat această vietate care aduce atât de multe bunătăţi omului. Lumânările 
acestea ţin mai mult, nu scot fum şi se aprind mai ales la Crăciun şi la Paşte, când 
marile sărbători aduc omagiu naturii şi Învierii Domnului. În noaptea de Înviere 
preoţii ies cu lumânări mari din ceară curată şi aduc lumina începutului. De la ei 
creştinii iau lumină şi o duc ocrotită în mâna făcută căuş, până  acasă. 

 
DIBU ANDREI DĂNUŢ, clasa a V-a D, Şcoala nr.3 “Constantin Parfene” Vaslui, 

Cercul literar Tinere Condeie,  îndrumător, înv. Manole Angelica 
 

LEGENDA  SATULUI  TÂRZII 
 
Bunicii mei locuiesc în satul Târzii, un sat aşezat între două dealuri, pe şoseaua 

ce duce spre Huşi. De multe ori m-am întrebat de unde vine numele satului, dar nu am 
aflat decât atunci când am crescut şi bunicul meu, profesor în sat, a considerat că 
înţeleg istoria acestor locuri, ca o poveste frumoasă a neamului nostru.  

Meleagurile acelea, în vremurile de demult erau acoperite cu păduri dese şi 
înfricoşătoare, din care au mai rămas doar o bucată întunecată, care ne face cu mâna 
din departare, pentru a ne chema la umbra ei. Aici locuiau nişte oameni fără căpătâi, 
care nu aveau nici de unele. Bordeiele lor învelite cu paie de-abia stăteau  în picioare, 
gata-gata să cadă la primul vânt puternic sau la prima ploaie. Gardurile erau din spini, 
iar ogrăzile lor nu adăposteau nici o vietate. 

Se spune că Ştefan cel Mare trecând prin acele locuri, voind să ajungă la Huşi, 
unde avea o cramă domnească cu beciuri  adânci şi răcoroase şi vin renumit,  trebuia 
să treacă şi printre cele câteva bordeie răzleţite. La fiecare sărbătoare trecea 
Domnul pentru a gusta din Tămâioasă sau Zghihară. Dar rar vedea picior de om, fie 
dimineaţa, fie seara.  

Şi l-a întrebat marele voievod pe un credincios de-al său, „Şi unde sunt aceşti 
oameni?”, că aşezarea părea pustie. Acela şi-a plecat ruşinat capul şi a răspuns :  

-Măria Ta, aceşti oameni se scoală târziu şi se culcă devreme pentru că nu au 
ce face toată ziua. Nu au oi, nu au păsări, nici pământ, doar sărăcie. 

Atunci domnul a rostit aspru: 
-Târzii să se cheme satul, pentru că aceşti oameni se scoală târziu! 
Dar inima sa s-a înmuiat şi le-a dat pământ, vite, dar şi răspunderea de a păzi 

drumul şi pădurea de duşmani nevăzuţi. 
De atunci oamenii din Târzii  se scoală cu noaptea în cap. Dacă aud nişte copite 

de cai, cred că e stafia lui Ştefan, care vine la ei să le ceară socoteală de ce dorm aşa 
de târziu.  

 
     Butuc Dragoş, clasa a V-a D, Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui, 

Cercul literar Tinere Condeie, îndrumător, înv. Manole Angelica 
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“Tu ce laşi în viaţă?” 
 

TENTAŢII NEFASTE… 
 

“Tinere, păşeşte cu grijă, căci praful pe care-l calci ar putea fi ochiul visător al 
unui adolescent ” (R. Tagore) 

 Noi suntem praf de stele, iar energia ne vine de la morile de vânt ale zeilor. Să 
ne bucurăm sau să ne întristăm de acest adevăr? Alţii ne-au hotărât destinul de 
trecători fragili pe acest pământ, dar, cum hotărâm să trăim e alegerea noastră. Vrem 
să fim munte sau urme pe apă? Vrem să întindem spre ziua de mâine mâini ferme sau 
ne uităm la soarele negru al deznădăjduiţilor? 

 În jurul nostru viaţa trepidează, lumea se grăbeşte – de aceea e mai multă 
lumină şi lucrurile se văd şi se aud mai clar. În jurul nostru tinerii visează, bătrânii 
visează c-au visat, iar maturii ar trebui să vegheze visele copiilor, ca mai târziu să nu 
devină coşmaruri. 

 Cu îngrijorare şi surprindere constatăm că un număr tot mai mare de tineri aleg 
să consume alcool şi chiar droguri şi m-am întrebat cine şi unde se greşeşte. Tinerii 
trebuie învăţaţi de mici să aleagă între bine şi rău şi de aceea cred că partea cea mai 
mare de vină este acasă, pentru că lipseşte dialogul despre efectele distructive ale 
drogurilor. Milioane de copii se armonizează cu idealurile lumii cântând, pictând sau 
dansând, activităţi care-i ţin departe de tentaţiile nefaste. 

 Adolescenţii apelează la aceşti falşi prieteni: ţigara, marijuana şi băutura când 
se simt neglijaţi şi din dorinţa de a atrage atenţia asupra problemelor lor. Auzind că 
drogurile te fac să uiţi de tot şi de toate şi că te duc printre nori, aceştia cred că le 
vor uşura problemele, neştiind că de fapt ei îşi complică viaţa. E de ajuns o singură 
dată, pentru ca apoi să mai vrei şi să mai vrei, până când ajungi la dependenţă. 

 Grăbiţi să nu piardă nimic din ce cred că li se cuvine, tinerii furioşi şi teribili nu 
văd că drogurile reprezintă o iluzie de viaţă. Adevărul devastator e că “vor scăpa de 
viaţă”, deoarece, în consumul de droguri nu există decât “un câştigător” şi acela nu 
este “consumatorul”. Atunci mai poţi avea două opţiuni: una te condamnă la moarte, 
alta te salvează. Continui jocul morţii sau accepţi ajutorul prietenilor, al părinţilor şi 
al specialiştilor? 

 Pe posturile TV apar emisiuni cu titluri derutante şi ambigui: “Drogurile sunt la 
modă în rândul liceenilor”, “Ficţiune sau realitate – Drogurile la copii”. Aceste 
neinspirate programe mai mult derutează decât dau soluţii. N-ar fi oare mai eficient 
un titlu ca: “Să redăm viaţa tinerilor”? 

 Chiar dacă realitatea uneori e înfricoşătoare, tinerii vor şti, dacă vor fi bine 
consiliaţi, că falşii prieteni nu au efecte magice, ci aduc moartea. 

 Cred cu convingere, empatizând cu aceşti adolscenţi rătăciţi, că în 
determinarea lor spre consumul de droguri, un rol nefast îl joacă şi cercul de prieteni, 
când ei nu pot să spună “Nu”, de teama de a nu fi excluşi din anturajul dorit. Aceasta 
reprezintă în acest context un factor de risc în dependenţa la adolescenţi, fiindcă s-a 
dovedit că este un mediu ideal de a experimenta substanţele toxice. 
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 În ultimii ani, sondajele au constatat un adevăr îngrijorător, că vârsta 
consumatorilor de droguri a coborât la 15 ani, panicând părinţii îngrijoraţi de a nu se 
trezi cu toxicomani în casă, căci adolescentul consumator îşi schimbă brusc 
comportamentul, devenind agresiv, anxios şi face cheltuieli excesive pentru a-şi 
procura doza zilnică. Rolul părinţilor în acest moment este vital. O discuţie calmă şi 
caldă între părinte şi adolescent  poate diminua efectele catastrofale, determinându-l 
să renunţe sau să se interneze într-o clinică, astfel, vor lăsa în urmă imaginea unui 
chip schimonosit de suferinţă şi deformat de boală, iar pe părinţi în lacrimi. Odată 
dependent, adolescentul trebuie să găsească putere şi voinţă în el însuşi şi să accepte 
ajutorul pentru a câştiga lupta între viciu şi dorinţa de a se salva. Totul este posibil, 
dacă cei apropiaţi lui îl vor motiva să se însănătoşească. Ambele tabere vor duce o 
luptă crâncenă cu un duşman foarte puternic care lasă urme vizibile. 

O întrebare de bun simţ îmi stăruie în minte: 
De ce în loc de droguri să nu alegem o viaţă sănătoasă? 

De ce să nu luptăm pentru salvarea acestor copii atraşi de 
tentaţiile nefaste. Multe lucruri stau în mâinile noastre. Puteri 
indestructibile. Trebuie doar să credem într-o lume mai bună 
şi într-o viaţă lipsită de vicii, pentru că atunci când Dumnezeu 
ne va întreba ce am făcut cu dragostea pe care ne-a dat-o, să 
putem spune fără frică: 

- Doamne, suntem toţi, pe niciunul n-am pierdut cu voia 
noastră! 

Sunt mulţi care văd lumea în ceaţă, aşa că eu îi întreb: 
- “Voi ce lăsaţi în viaţă?”  

 

Sava Iustina-Alexandra, clasa a VIII-a, Şcoala Nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 
 

 

COPILĂRIE 
 
Copilărie, tu eşti perla unică 
Ascunsă în scoica magică a vieţii. 
Eşti floarea pură a inocenţei 
Încoronată de elixirul fericirii. 
 
Tu ne-ai condus pe tărâmul magic 
Încă de când s-a deschis cartea 

existenţei noastre. 
De atunci vraja ta nemărginită 
Ne-a transpus într-o lume mirifică. 
 

Personajele fermecate de basm 
Ne erau prieteni fideli,  
Iar jocurile pline de aventuri 
Reprezentau esenţialul vieţii noastre de 

copil. 
 
Astăzi, totul s-a schimbat: 
Simt că vraja ta se stinge încet,  
Iar clipele frumoase ale copilăriei 
Se pierd uşor în oceanul adânc al 

sufletului. 
 

          Bidirliu Cristina, clasa a VII-a B, Şcoala “Mihai David” Negreşti,  
profesor Săvuţa Viorica 
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POŢI SĂ-MI SPUI ROZ 
 

O staţie de autobuz. Blocuri în planul îndepărtat. Pe fundal se aud maşinile care 
trec, eventual secondate de lumini care se mişcă dintr-o parte în alta a scenei. 
Atmosferă de zi ploioasă. O umbrelă albastră stă pe banca din staţie. O umbrelă roz 
vine şi se aşează alături. 

ALBASTRU: (aparte) Ce vreme… 
ROZ: Da. N-a mai fost aşa de mult. Parcă n-am fi în ţară la noi. Mă obişnuisem cu 

căldura. 
ALBASTRU: Da, era oarecum mai bine… 
(Pauză) 
ALBASTRU: Unde mergeţi? 
ROZ: A, nu, eu nu merg nicăieri. M-am oprit aici să aştept să se termine ploaia. 
ALBASTRU: (se uită în sus) Oare se mai termină? 
ROZ: Odată şi-odată tot trebuie să se termine. 
ALBASTRU: Şi aveţi de gând să aşteptaţi mult? 
ROZ: De ce, vă deranjez? 
ALBASTRU: A, nu! Nu! Vă rog să mă scuzaţi dacă v-am făcut să întelegeţi asta. Mie 

chiar îmi place compania doamnelor… adică domnişoarelor… adică… 
ROZ: Lăsaţi, nu vă mai chinuiţi, v-am iertat de mult. 
ALBASTRU: Mulţumesc. 
(Pauză) 
ALBASTRU: Totuşi, dacă nu vă e cu supărare, îmi puteţi spune numele 

dumneavoastră? 
ROZ: Contează aşa mult? 
ALBASTRU: Am zis… dacă nu vă supăraţi… 
ROZ: (îl întrerupe) Părerea mea e că numele este o formalitate menită să identifice 

oamenii. Este o creaţie atât de stupidă încât nici măcar nu s-au făcut destule ca să 
ajungă la toată lumea. Numele ni-l pun părinţii noştri când încă suntem inconştienţi, şi 
aşa ne pricopsim cu el toată viaţa. 

ALBASTRU: Atunci, cum să vă zic? 
ROZ: (se gândeşte puţin) Uite, poţi să-mi zici Roz. 
ALBASTRU: Roz? 
ROZ: Da, Roz, şi eu pot să-ţi spun Albastru, după culoarea umbrelei tale. Ar fi o 

schimbare, nu? 
ALBASTRU: Într-adevăr este o schimbare. Dar nu credeţi că a striga lumea după 

culoare este şi mai greu decât a striga după nume? Adică sunt mai puţine culori chiar 
decât nume. 

ROZ: N-am zis că îi strig pe toţi după culoare. Îţi zic doar ţie Albastru. Dacă e să 
mă întrebi, cred că albastrul e o culoare frumoasă. Ar descrie un bărbat puternic, 
înalt şi stăpân pe sine (Albastru se uită la el să verifice dacă îl descrie pe el.) cu nişte 
braţe care m-ar putea cuprinde toată şi nu mi-ar mai da drumul până ce nu-i zic eu. 

ALBASTRU: Vă rog să vă opriţi. Nu mă identific în descrierea dumneavoastră. 
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ROZ: Ţi-am zis că poţi să-mi spui Roz. 
ALBASTRU: Nu, nu pot. E de-a dreptul stupid să numeşti o persoană după culoarea 

umbrelei sale. Sună... inuman. 
ROZ: (jenată) Inuman? (Uşor amuzată de cuvânt se uită în cealaltă parte, apoi 

redevine serioasă) Ştii ce cred eu despre viaţa ta, Albastru? 
ALBASTRU: Vă rog, nu-mi mai ziceţi Albastru. 
ROZ: (continuă) Cred că n-ai avut parte de nici o schimbare de când te-ai născut. 

Duci aceeaşi viaţă de rutină în fiecare zi. Mergi cu acelaşi autobuz, la acelaşi servici 
plictisitor, şi acasă dai peste aceleaşi feţe monotone, ai câţiva prieteni, pe care îi 
inviţi la acelaşi grătar într-o sâmbătă dup-amiază, iar în concediu te duci o dată pe an, 
în aceeaşi locaţie preferată, care niciodată n-o să fie în altă ţară. E ca şi cum ai mânca 
aceeaşi mâncare în fiecare zi. Nu te-ai săturat de ea? Îţi trebuie o schimbare, 
trebuie să fugi de stresul acesta cotidian. (Progresiv Albastru îşi lasă în jos capul.) 

(Pauză în care Albastru stă cu capul plecat iar lui Roz parcă îi pare rău de ce a zis.) 
ALBASTRU: E greu să găseşti o schimbare când înduri atâtea doar pentru a 

construi un viitor. Şi măcar de-ar fi al meu, dar e al copiilor mei. Nu pot să mă joc, nu 
pot să mă mai joc. Şi nu cred că a striga lumea după culori m-ar elibera de vre-un 
stres. 

ROZ: Ar fi primul pas. Uite, vezi blocurile astea? (Arată în spate.) Ce culoare au? 
ALBASTRU: Gri. 
(Pe fundal, melodia Aproape linişte de Nicu Alifantis.) 
ROZ: Îţi place? Îţi place cum se confundă cu trotuarul şi cu norii? (Albastru se 

ridică şi se uită la blocuri şi la nori.) Vrei să ajungeţi tu şi copii tăi să vă confundaţi cu 
ele? Nu poţi să te mai joci,... Albastru... dar în această lume gri poţi să fii o pată de 
culoare. 

ALBASTRU: (Se aşează înapoi. Îi ia mâna în ale lui.) Deci te cheamă Roz, nu-i aşa? 
Cortina 

Mera Răzvan-Alexandru, 18 ani, Vaslui 
(Lucrare premiată la activitatea Concurs de scenarii în cadrul Proiectului Caravana Veselă – 

teatru de joacă fără frontiere, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate 

România-Moldova PHARE CBC 2004-2006, Acţiuni „People to People”, PHARE CBC 2005.) 
 

MAMEI 
 

Stelele s-au stins 
De cînd lacrimile tale 
Au fost duse ca ofrande 
Cerului. 
 
Soarele nu mai străluceşte 
De cînd luminiţa din ochii tăi 
S-a transfigurat 
Spre tunelul amintirilor. 

Viaţa a devenit piatra 
Dură a anilor 
Iar firele albe ţi s-au aciuat 
În păr. 
 
Zeitatea sosită pe pămînt 
Icoană sfîntă şi pură 
Care plînge amarnic 
La răscrucea timpului. 

              Viorica Eremia, clasa a XI-a D, Liceul Teoretic “Mihai Sadoveanu”, 
Oraşul Hânceşti, Republica Moldova 
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Taina alfabetului 
 
 

Eram la bunici la ţară, când am 
văzut pe masă o carte frumos colorată. 
În dreptul desenelor, cartea avea o 
mulţime de punctişoare negre de diferite 
forme. 

Am luat cartea şi am mers cu ea la 
bunica. Am rugat-o să-mi explice ce sunt 
acele semne. 

Bunica m-a luat de mână şi am 
mers împreună, în grădină, pe băncuţa din 
mijlocul florilor. Ea mi-a explicat că taina 
înţelegerii cărţilor, stă tocmai în 
descifrarea acelor semne care sunt de 
fapt literele alfabetului. 

Dar pentru a şti să citeşti îţi 
trebuie răbdare, creion şi o bucată de 
hârtie, pentru a putea să desenezi la 
rândul tău acele litere. 

Şi până la hârtie şi creion, bunica a 
luat un beţişor şi a desenat pe pământ un 
rotund şi două bastonaşe care formau 
prima literă din alfabet – litera “a”. 

Astfel am început să descifrez 
taina alfabetului. 

  Lefter Rareş, clasa a VII-a B, 
Şcoala Nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 

 
 
 

 

         
 

 
 

The mystery of the alphabet 
 

I was at my grandparents' in the 
country and I saw a very beautifully 
painted book on the table. Next to the 
images the book had a lot of small black 
dots of different shapes. 
         I took the book and went to my 
grandmother with it. I asked her to 
explain to me what those dots were. 
         My grandmother took me by the 
hand and we went together in the 
garden, on the bench, in the middle of 
the flowers. She explained to me that 
the mystery of understanding books 
stayed just in the way we decipher those 
signs, which were, by the way, the 
letters of the alphabet. 
         But, for reading one needs 
patience, a pencil and a piece of paper, 
for being able to paint these letters by 
himself. 
         And before having a piece of paper 
and a pencil, my grandmother grabbed a 
small stick and painted on the ground a 
ball shape and two sticks which 
represented the first letter of the 
alphabet – the letter “a”. 
         This is how I started to decipher 
the mystery of the alphabet. 
 
Rareş Lefter,  7 B form,  “Stephen the 

Great” School No. 5 Vaslui

 
 
 
 
 
 
 

          AŞ VREA... 
Aş vrea ... multe aş vrea eu! 
Aş vrea să mă joc, 
Dar nu am prieteni. 
Aş vrea să mă plimb prin pădure, 
Dar mi-e frică  de singurătate. 
Aş vrea să-mi pun cireşe la urechi, 
Dar mi-e frică de înălţimi. 
Aş vrea ca mama să rămână tânără, 
Tata să fie puternic, iar eu să rămân copil. 
Aş vrea să nu treacă 
Copilăria pe lângă mine. 
Aş vrea să rămân mereu copil ! 
   

          Popa Bianca Claudia, clasa a V-a D, 
Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui, Cercul 
literar Tinere Condeie îndrumător, înv. Manole 
Angelica 
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Bucuria de a citi 

 
Era odată un băiat numit Petrişor. 

El locuia într-un sat foarte sărac. Părinţii 
lui nu îl lăsau să meargă la şcoala din 
satul vecin, zicând că nu are nevoie de 
învăţătură şi îl trimiteau cu oile la păscut 
în fiecare zi. 

Petrişor, care avea şapte ani, îi 
auzea mereu pe copii din sat lăudându-se 
că ştiu să citească. Acest lucru îl făcea 
să-şi dorească şi mai mult să meargă la 
şcoală, însă ştia că părinţii nu-l vor lăsa 
niciodată la şcoală. 

Din această cauză s-a gândit că ar 
trebui să facă rost de un abecedar sau 
de oricare altă carte, dar nu ştia de 
unde. 

Într-o zi, în drum spre casă, s-a 
oprit la biserica din sat ca să-l întrebe 
pe preot dacă nu are o carte pe care să 
i-o împrumute, zicându-i şi motivul. 

Preotul i-a dat o biblie şi i-a zis să 
treacă zilnic pe la biserică pentru a-l 
învăţa chiar el să citească şi să scrie. 

Astfel, în fiecare zi, Petrişor se 
oprea la biserică pentru jumătate de oră, 
iar părinţii lui nu înţelegeau de ce 
întârzie, fiind şi ei ocupaţi cu alte 
treburi. 

Petrişor s-a dovedit a fi un bun elev 
şi, în mai puţin de o lună, a învăţat să 
scrie şi să citească toate literele. 

În zilele următoare a început să 
citească şi să transcrie din Biblie. 

Acum ştia să citească şi să scrie la 
fel de bine ca toţi copiii din sat, iar când 
mergea cu oile la păscut se aşeza la 
umbra unui copac şi citea din Biblie. 

Olariu Ciprian, Şcoala Nr. 5 
“Ştefan cel Mare”, Vaslui, cls. a VII-a B 
 

The joy of reading 
 

       There was once a boy named 
Petrisor. He was living in a very poor 
village. His parents didn't allow him to go 
to the school in the village next to 
theirs, telling him that he didn't need to 
learn and sending him with the sheep for 
grazing every day.  
        Petrisor, who was seven years old, 
always heard the children in the village 
boasting that they knew how to read. 
This made him want even more to go to 
school, yet he knew his parents wouldn't 
allow him to do so. 
        That's why he thought he had to 
get a primer or any other book, but he 
didn't know from where. One day, on his 
way home, to stopped by the church to 
ask the priest to lend him a book, also 
telling him the reason why. 
        The priest gave him a Bible and told 
him to stop by every day, so that he 
could teach him to read and write. 
        So, every day, Petrisor stopped by 
the church for half an hour, and his 
parents couldn't understand why he was 
late as they were also busy with other 
stuff.  
        Petrisor proved to be a good 
student and, in less than a month, he 
learnt to write and read all the letters. 
During the following days, he began to 
read and transcript from the Bible.  
       Now he knew how to read and write 
as well as the children in the village did, 
and when he was busy with the sheep he 
used to sit in a tree's shadow and read 
from the Bible.  
            Olariu Ciprian, class VII B, 
“Stephen the Great” School No. 5 Vaslui
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CHEMAREA DEPĂRTĂRII 
 

 Fereastra e deschisă şi lasă ochii să rătăcească îngânduraţi în depărtări 
albastre. Pământul s-a contopit cu întinsul cerului într-o linie subţire de nori cusuţi în 
raze firave de soare, emanând durerea ce-o simt culorile şterse de ploaie şi ochii 
incluşi între zidurile gândirii. Vor să plece, vor să-şi caute nuanţele lipsite de raţiune 
mai departe de fereastra ce le întârzie plecarea. Vor afară, afară dintre ziduri, de 
după fereastră, afară din trup, vor să umble şi să asculte chemarea strigată de 
orizontul îndepărtat, să plece şi să se joace cu natura. 
 Sub îndemnul sunetelor mute auzite-n depărtări, sufletul pleacă, privind cu ochi 
vioi unitatea sub care se mişcă graţios vânt, fire de iarbă, soare şi pământ. Se bucură 
de orice mişcare, de orice cântec, de orice chemare, ascultă strigătele razelor şi 
pleacă mai departe. Nu vrea nimic, nu aşteaptă, nu plânge şi nu zâmbeşte, se scaldă 
numai în frumuseţe. Ar trebui să se întoarcă, să se includă din nou între ziduri, dar nu 
îl cheamă nimic înapoi. Raţiunea l-a părăsit, l-a lăsat cu un instinct care nu-i permite 
să meargă înapoi şi se lasă condus de strigăte dulci, îndepărtate. Nu i-au rămas decât 
trăiri care-l fac vulnerabil şi uşor de îndemnat, uşor de chemat pe urmele cântecelor 
dintre ramuri, uşor de amăgit şi de făcut să creadă în iluzii. 
 Se bucură în linişte, admirând vibraţiile naturii. Vede un soare palid ce nu are 
putere să lumineze decât orizontul şi ameninţările norilor care dorm impunători şi 
tăcuţi. Se bucură de toate acestea, dar nu şi de orizont. Linia cusută cu lumină dintre 
cer şi pământ fuge de el. Îl cheamă în continuu şi nu-l lasă să plece fără să o atingă 
dar, în acelaşi timp, e prea departe pentru a fi înţeleasă. 
 Întinde o mână cu disperare, încercând să-şi scalde degetele în razele de soare, 
dar e prea departe. Continuă să meargă printre umbre, dansează printre adieri de 
vânt călduţ şi printre flori tăcute. Forţează un zâmbet pentru ele, dar continuă să 
caute orizontul. 
 

Lidia Apetrei, clasa a VIII-a B, Şcoala “Mihai David” Negreşti, prof. Mihaela Duca 
 
 

VIS DE TOAMNĂ 
  
Mi-a şoptit, în vis, o zână 
“Andra, mâine o să vină toamna!” 
Şi când m-am trezit în zori,  
La fereastră era Doamna. 
 
Soarele palid abia ne zâmbea  
Printre norii pufoşi, încărcaţi de ploi, 
Plimbându-se, acum, agale, stingher, 
Parcă ar fi fost supărat pe noi. 
  

Frunzele galbene, una câte una,  
Cad triste pe pământ,  
Când le alungă furtuna,  
Legănându-se uşor în vânt. 
 
Toamna mohorâtă şi pustie a sosit. 
Adio soare dulce cu lumină şi căldură,  
Tot ce era verde a îngălbenit 
La mine-n suflet şi-n veşnica natură.

Miler Cristina, cls. a VII-a B, Şcoala “Mihai David” Negreşti, prof. Săvuţa Viorica 
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CARTEA 
 

O, sacră şi frumoasă carte, 
Mulţi te detestă, te ignoră. 
De ce? Nu ştiu ce-i bucuria, 
Plăcerea de-a citi... 
 
Cu glasul călduros şi dulce 
Profesorul rosteşte-o frază. 
Elevului lucid, cu minte... 
Drumul în viaţă îi dictează. 

Dar ştiţi cumva ce-nseamnă viaţa 
Cunoaşteţi acest termen: timp? 
E ca un râu, tot curge, curge... 
Şi lasă-n urmă doar nisip. 
 
Deci ai răbdare, drag elev, 
Căci ai aflat că viaţa-i timp. 
Dacă vreodată-l pierzi pe-acesta, 
Cu ce rămâi tu? Cu nimic! 

 
Sluser Ciprian, clasa a XII-a B, Grup Şcolar Industrial “Ştefan Procopiu”, Vaslui 

 
REGINA TOAMNĂ 

 
 Se apropia sfârşitul lunii august. Regina Toamnă, cu toată frumuseţea şi bogăţia 
ei, era nerăbdătoare să urce pe tron şi să domnească, privind cu multă mândrie la 
darurile pe care le-a oferit oamenilor. 
 Livezile şi grădinile erau împodobite cu fructe şi legume parfumate, zemoase şi 
pline de culoare. Copiii zburdalnici se bucurau de ultimele zile călduroase şi aşteptau 
să înceapă un an şcolar  nou, plin de succese. Gospodarii au pregătit pământul pentru 
anul următor, au măturat curţile şi au cules viile, bucuroşi de o recoltă îmbelşugată.  
 S-a minunat Regina Toamnă văzând atâta voioşie pe faţa pământului şi şi-a 
îndreptat privirea către alte locuri. Vântul rece pătrunde printre ramurile copacilor 
aproape dezgoliţi de frunzele îngălbenite care acoperă pământul umed cu un covor 
multicolor şi foşnitor. Soarele palid se ascunde în spatele norilor plumburii 
prevestitori de ploaie, iar izvoarele oftează din greu, fredonând un cântec trist. 
 Văzând acestea, Toamna îşi spuse îngândurată: “ În zadar fac eu bine oamenilor 
şi ei mă aşteaptă cu drag, dacă nu pot oferi nimic naturii. Of, ce greu e! Nu doresc să 
fiu regină nici o clipă!”. În inima toamnei se trezeşte un sentiment de amărăciune şi 
apăsare. 
 Dar privind cu atenţie spre zarea întunecată de norii grei, văzu apropiindu-se 
cu repeziciune o caleaşcă împodobită cu ţurţuri argintii şi trasă de doisprezece reni 
albi, în care se afla o zână. Îmbujorată de ger şi înveşmântată cu o rochie albă de nea, 
noua regină, Iarna, se apropie, acompaniată de clinchete vesele de zurgălăi. 
 Resemnată, Toamna îşi plecă în tăcere capul acoperit cu frunze ruginii şi, 
plângând cu lacrimi mărunte şi reci se îndepărtează, lăsând în urmă-i boabe de 
mărgăritar. 
 E sfârşit de noiembrie. 

Simona Lupu, clasa a VII-a D, Şcoala “Mihai David” Negreşti, prof. Mihaela Duca 
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FRUNZA 

 

În dumbravă era o zi însorită. Una dintre frunze a fost luată de vânt şi purtată 
departe.  

După ce vântul s-a liniştit, frunza a căzut într-o mare aurie.  
- Unde mă aflu? a spus ea speriată. 
- Eşti într-un lan de grâu. 
- Tu cine eşti? 
- Eu sunt un spic. 
- Îmi poţi spune în ce direcţie e dumbrava minunată? 
- Eu nu pot, dar rândunica te poate ajuta. Nu trebuie decât să ajungi la cuibul 

fermecat. 
Frunza crudă şi gingaşă a pornit la drum. A ajuns cu greu. Întâlnirea cu 

rândunica a făcut-o fericită. Aceasta i-a fost călăuză până în dumbravă. 
Acum era în lumea ei şi bucuria îi umplea sufletul. 
 
Năstasă Alina, clasa a III-a C, Şcoala cu clasele I-VIII, ”Mihai David” 

Negreşti, înv. Zahariea Lucica 
 

 

PE MARE 
 

 Am visat întotdeauna la o călătorie pe mare, aşa cum am citit în cărţile de 

aventuri. Dorinţa mi s-a împlinit mai repede decât mă aşteptam. La un concurs de 

geografie, organizat de şcoala noastră, am câştigat premiul cel mare, o călătorie cu 

vaporul de-a lungul litoralului românesc. M-am bucurat atât de mult, încât am şi 

început să-mi fac bagajele. 

 Vacanţa de vară a sosit repede şi, după câteva zile, eram pe vapor împreună cu 

ceilalţi copii de vârsta mea. S-a ridicat ancora, iar eu eram foarte fericită. Am ieşit în 

larg şi am admirat, în apa plină de strălucirea soarelui, meduze graţioase şi peştişori 

aurii. Un delfin jucăuş a apărut din largul mării. Făcea salturi şi cascadorii, iar noi îl 

aplaudam încântaţi. Până la sfârşitul călătoriei s-a jucat alături d enoi. 

 Am cântat, am dansat şi am organizat jocuri pe puntea vaporului, alături de 

ceilalţi copii. 

 Pot spune că a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea, o zi pe care aş vrea să o 

retrăiesc. 

Teodora Duca,clasa a V-a D, Şcoala “Mihai David” Negreşti, prof. Mihaela Duca 
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          AŞ VREA 
 

Aş vrea să fiu furnică să am răbdarea sa 
Aş vrea sa fiu şi greier frumos să pot cânta 
Aş vrea să fiu o stâncă, să nu mă pot mişca 
Aş vrea să fiu o stea cu strălucirea sa. 
Aş vrea să fiu şi vânt să pot călători 
Aş vrea să fiu zăpadă, când vreau mă pot topi 
Aş vrea să fiu o floare să am mirosul ei 
Aş vrea să fiu câmpie, s-alerge blânzii miei 
Aş vrea să fiu albină şi harnică să muncesc 
Aş vrea să fiu copac frumos să înfloresc 
Aş vrea să fiu şi iarnă să am caleaşca mea 
Sau poate primavară şi tot ce-i bun în ea! 
Aş vrea să fiu izvorul ce curge dinspre munţi.. 
Să fiu înţelepciunea bătrânilor cărunţi... 
Aş vrea să fiu şi lună c-atunci aş fi regină... 
Aş vrea să fiu şi soare într-o zi senină! 
Să fiu şi curcubeul ce-apare după ploi. 
Să fiu eu... sau poate să fim noi! 
Aş vrea să fiu o frunză să cad uşor în jos. 
Să fiu şi adierea ce suflă maiestuos 
Aş vrea sa fiu un nor şi să arunc văpaie. 
Să fiu barza ce-n zbor cerul în două taie! 
Aş vrea sa fiu oglinda dar să te vezi în ea. 
Să fiu un munte în măreţia sa. 
Aş vrea să fiu un peşte ce-noată spre ocean 
Aş vrea să fiu iubire să pot să te mai am. 
Aş vrea să fiu şi lacrima ce cade din ai tăi 
ochi 

Aş vrea să fiu şi rouă... să curg în mii de 
stropi. 

Aş vrea să fiu şi frica, să te înfrunţi cu ea 
Aş vrea să fiu un flutur în cer să pot dansa! 
Aş vrea să fiu castel să pot ca să mă stric 
Aş vrea să fiu şi piatra, să nu mai simt nimic. 
Sau poate să fiu cer să pot adăposti 
O rândunică ce trece în zbor cât ai clipi. 
Aş vrea să fiu şi lac să te pot satura... 
Să fiu şi hrana ce-o ai în casa ta! 
Aş vrea să fiu şi-un cântec ca minte să mă ţii 
Aş vrea sa fiu poetul ce mâine n'ar mai fi! 
 
Aş vrea să fiu din toate măcar câte un pic. 
Şi n-aş vrea ca mâine să nu însemn nimic! 
 

 

JE VOUDRAIS... 
 

Je voudrais être fourmi, pour avoir sa 
patience 

Je voudrais être cigale, pour chanter avec 
élégance, 

Je voudrais être rocher, pour demeurer 
immobile 

Ou peut- être une étoile, éticellante et 
tranquille. 

Je voudrais être neige en hiver pour fondre au 
printemps 

Ou une fleur, ou un arbre, vieux comme le 
temps. 

Je voudrais être un ruisseau, en haute montagne 
Ou une plaine fleurie, dans la jolie campagne 
Je voudrais avoir la sagesse des viellards aux 
cheveux gris 

Je voudrais être un arc-en-ciel, après une 
courte pluie 

Ou le petit nuage blanc, qui cache le soleil un 
instant 

Je voudrais être un rayon de soleil ou le doux 
souffle du vent, 

Je voudrais être un miroir pour te réfléchir 
Je voudrais être amour, pour aimer et haïr, 
Je voudrais être larme, pour caresser tes beaux 
yeux, 

Je voudrais être à toi, pour le pire et le mieux. 
Je voudrais être pierre, sans passions, sans 
regrets 

Je voudrais être ton âme, pour savoir tes 
secrets. 

Je voudrais être un poème que chacun se 
rappelle  

Ou le triste poète qui l'a écrit pour sa belle 
Je voudrais être une partie de tout ce que tu as 
Et que demain tu le saches: celle qui t'aime 
C'EST MOI! 

 
    Netca Adina-Mălina, clasa a XII-a J, 
Grup Şcolar Industrial “Ştefan Procopiu”, 
prof. Furnică Teodora
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      COPILĂRIA MEA 
 

Lacul străluceşte. 
Tu, copilărie, eşti în casa mea. 
Din clipa-n care m-am născut 
Tu mi-ai fost alături. 
Nu ştiu ce m-aş fi făcut 
De nu te aveam. 
În culori vesele 
Eu te desenez, 
Ca pe o zeiţă, cu părul albăstrui, 
Cu rochie din flori, 
Aşa te desenez. 
Tu să nu pleci de lângă mine, 
Aşa te rog eu. 
Să stai o viaţă cu mine 
Să nu ne despărţim. 
 

  Răuţă Ana-Maria, clasa a V-a D, Şcoala nr.3 
 “Constantin Parfene” Vaslui, Cercul literar 
Tinere Condeie îndrumător, înv. Manole Angelica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IARTĂ-MĂ 
 

Lacrimile ţi-au săpat în obraz 
şanţuri adînci 
pe care colbul uitării 
încearcă în zadar să le mascheze 
cu amintiri. 
Arşiţa dorului ţi-a stins 
flacăra din priviri 
pe care focul durerii 
încearcă s-o aprindă, 
dar jăraticul a devenit cenuşă. 
Cuvintele mele ţi-au lăsat 
în suflet un gol enorm, 
pe care speranţele 
vor, în van, să-l acopere 
cu amăgire. 
 

Mamă, iartă-mă! 
 

       Ana-Maria POPA, clasa a VIII-a,  
Cotul Morii, Hânceşti, Republica Moldova 

De vorbă cu Moş Crăciun 
 

Moş Crăciun, mâine-i ajunul, 
Ştiu că am întârziat... 
N-am avut bani pentru plic! 
Apoi, sincer, am sperat, 
Poate mă ia cineva... 
Dar acum e frig şi tremur, 
Fulguie, drumu-i pustiu. 
Mă gândesc la dumneata 
Şi în gând, iată, îţi scriu. 
Mai pe scurt: nu am pe nimeni! 
Cismuliţele s-au rupt, 
Dacă m-aş lipi de-o sobă, 
N-aş dori nimic mai mult. 
Pentru pâine am bănuţi, 
Îi păstrez de astă toamnă. 
Cum stăteam aşa la colţ, 
S-a apropiat o doamnă... 
Zece lei  mi-a dat, ţi-nchipui!  
Nu ştiu ce ar fi mai bine? 
Tot visez să gust banane, 
Dar mai bine-mi iau o pâine. 
E ajun şi poate treci!? 
Stau în parc, lângă Sun Sity, 
N-o să dorm, o să aştept 
Poate trece vreun părinte 
Care nu are copii... 
Aş fi un băiat cuminte! 
Moş Crăciun, te rog, să vii! 
N-am nevoie de nimic,  
Sunt sătul de jucării! 
Stau şi ele în vitrină 
Ca şi mine şi aşteaptă 
Să le ia nişte copii... 
Ciocolatele nu-mi plac! 
Am gustat una odată... 
Te îneci, îţi stă în gât 
Şi defel nu e sărată... 
N-am furat nici un bănuţ  
Niciodată, moş Crăciun! 
Dacă ai putea să spui 
Lumii cât pot fi de bun... 
Cred că ţi-am vorbit prea mult, 
Dar gândind aşa, mi-e bine: 
Mi-e mai cald şi parcă e 
Cineva aici, cu mine...  
       Claudia Partole, scriitor,  
                 Republica Moldova 
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           ABIS 
 

Luciu albastru sub clar de lună 
O mare a amintirilor pierdute-n larg 
Adierea vântului abia se simţea 
Mângâindu-ţi faţa, trecutul el răscolea. 
 

De stânci se spulberau valurile, 
Ca mai apoi să îmbrăţişeze malurile 
Retrăgându-se subtil în mare, 
Drumul şi-l reiau cu nerăbdare. 
 

Luceafărul străluceşte, în apă se oglindeşte 
Lumina-i coboară încet, pe apă aşezându-se 

lent. 
Apa-i simte prezenţa şi uşor se potoleşte 
Luceafărul luminează-ncet dezgolind abisul 

iminent. 
 

Un nor acoperă steaua şi lumina dispare 
Valurile pornesc din nou în a lor căutare  
Dar Luceafărul răsare, îndreptându-se spre o 

nouă lume 
Desluşindu-se în mare o iubire fără nume. 
       

Iustina Sava, clasa a VIII-a, 
Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               LIMBA NOASTRĂ 
 

Aşa limbă ca a nostră n-o să mai găseşti, 
Fiindcă doar în limba asta dărui şi iubeşti. 
În română străluceşte soarele pe cer. 
La noi în basme-i mai isteţ un cocoş ca un boier... 
În limba asta vesel cântă un greier la vioară, 
Iar harnica furnică-l ceartă c-a lenevit o vară. 
Ne-adoarme mama în română cu cântece de leagăn, 
Ne mângâie duios pe creştet cu mâna ei cea caldă 
Şi tot în limba asta bate stropul de ploaie-n geam, 
Şi-adie vântul lin şi cade frunza de pe ram, 
Şi primăvara reîntoarce natura la viaţă... 
Cât limba noastră mai trăieşte, 
Avem încă speranţă 
Cât mai există Eminescu în inimile noastre 
Trăi-va un popor român sub bolta cea albastră... 

  Dumitru Ianachevici, Liceul „Spiru Haret”, Chişinău, Republica Moldova  

COPILĂRIA E VIAŢA MEA 
 

Copilărie, copilărie, 
Dulce copilărie, 
Tu m-ai adus la viaţă 
Cu basmele iubite, 
Cu poveştile-ndrăgite. 
 

De n-ai fi tu, 
Eu n-aş mai fi trăit  
Pe acest pământ. 
Pământul e frumos, 
Dar fără tine, eu nu vreau să trăiesc. 
 

Oricărui copil îi place copilăria  
Şi nu vrea să se despartă de ea. 
Ea e ca o floare , 
Cu miros îmbătător, 
Ce îţi dă oxigenul să trăieşti! 
 

       Ababei Mădălina , clasa a V-a D,  
Şcoala nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui 
Cercul literar Tinere Condeie, 
 îndrumător, înv. Manole Angelica 
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AUTOBIOGRAFIE 
 
 

Mă  numesc Justina Sava, am 14 ani şi sunt elevă  în clasa a VIII-a A la Şcoala 
nr.5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui. De la vârsta de 13 ani am început să citesc din ce în ce 
mai mult, astfel dezvoltându-mi vocabularul şi imaginaţia, cărţile mele preferate fiind 
cele din domeniul fantastic sau de aventuri. Prima poezie, Pe aripile viselor, am scris-o 
anul trecut, pot spune într-un fel, din joacă. 
 După aceea am început din nou pe la mijlocul semestrului I al clasei a VII-a, 
scriind despre lucruri tipice vârstei mele şi din propriile experienţe: despre dragoste, 
natură, muzică, prietenie. Pe scurt, încercam să-mi concentrez sentimentele în câteva 
versuri. 
 Primele poezii mi-au apărut în revista şcolii, după care în primul şi al doilea 
număr al revistei Milesciana Junior a Bibliotecii Judetene “Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui. 
 După aceea am scris un referat cu titlul “Tentaţii nefaste”, pentru un proiect 
anti-drog, care a luat locul I pe judeţ, ducându-se la Bucuresti la etapa naţională. 
 Reţeta scrierii poeziilor (dacă se mai poate numi şi aşa) constă în trăiri, 
sensibilitate, dar mai ales lectură, dezvoltarea unui vocabular adecvat scrierilor. 
 În afara literaturii, pasiunile mele mai sunt: muzica, (atât corală cât şi 
instrumentală), desenul, voleiul şi plimbarea cu rolele. 
 
 

IN MEMORIAM 
 
Mâine VOI  pleca departe 
Totul va fi nou, aparte. 
Las în urmă locul unde am copilărit 
Un loc plin de prieteni, de oameni ce i-am 

iubit. 
 
Şi cu lacrimi în ochi vă spun rămas bun 
Din clipa aceasta mergem pe un nou drum. 
Dacă va fi la fel, asta nu mai ştiu  
Dar gândul meu pentru voi nu va fi pustiu. 
 
Adevăraţilor prieteni, eternă recunostinţă 
Căci mereu m-au sprijinit cu stăruinţă 
Clipele minunate vor fi mereu plăcute amintiri 
Ce vor dăinui în mintea mea ca veşnice iubiri. 
 

Cu paşi sfioşi eu părăsesc o clasă  
Şi mă îndrept uşor spre o nouă casă. 
Chipuri noi mă vor întâmpina 
Însă niciodată pe cele vechi nu le voi uita. 
                                        
În Cartea Vieţii un nou capitol s-a încheiat 
Şi cu lacrimi în ochi ne încurajăm spunând-ne 

că nu s-a terminat  

Vom fi mereu clasa A 
O clasă ce nu o vom putea uita. 
 
Un loc plin de prieteni, de oameni ce i-am 

iubit 
Mâine părăsesc locul unde am copilărit. 
Totul va fi nou, aparte… 
Mâine VOM  pleca departe…

 
Iustina Sava, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 
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SCRISOARE MUZICII 
 
Te cheamă din-depărtări 
Te cheamă de peste mări şi ţări. 
 

Te strigă cu dorinţă, te strigă cu nerăbdare 
Să-l însoţeşti pe tărâmuri fermecate în a sa 

căutare. 
 

Vine şi îţi bate-n geam, şi usor intră în casă 
În visu-ţi pătrunde prinţesă frumoasă! 
 

Prinsă-n vrajă îl urmezi zburând 
Din când în când prin oceane înotând. 
 

Prinzi steluţele argintii în mână 
Iar din cele aurii îţi faci bogată cunună. 
 

O! Şi cât e de frumos să zbori  
Să pluteşti fără aripi printre nori. 
 

Muzica lui e de-o fiinţă cu mine  
Când o ascult sufletului meu îi este bine. 
 

Urc cât mai sus cu putinţă  
Pentru a ne uni şi a fi o singură fiinţă. 
 

Vom străbate ţinuturi necunoscute 
Tu şi cu mine pe note nemaiauzite. 
 

Călătorim de zor şi nu sunt obosită 
Călătoresc cu tine şi sunt fericită. 
 

Cântă melodie dragă, cântă cât mai tare 
Sunetul tău mă cheamă, melodia ta cea mare. 
 

Muzica străveche, ce cânţi bucurii şi tristeţi 

Ce lupţi pentru un ideal şi îi îndemni la luptă 
pe călăreţi. 

 

Pasăre phoenix ce te naşti din propria cenuşă 
Mai măreaţă ca oricând şi la fel de jucăuşă! 

 

Ce zbori prin ierni triste, ca mai apoi să aduci 
căldură  

Şi deşi afară e frig, cântul tău ne face viaţa 
mai bună 

 

Amândoi mergem liniştiţi prin lume 
Cât te mai iubesc, muzică fără nume! 
 

Du-mă până la Minele din Moria  
Unde gnomii îşi au gloria. 
 

Poartă-mă până în al elfilor luminiş 
Căci ard de nerăbdare să-i vad     

strecurându-mă pe furiş. 
 

Şi în final condu-mă la Castelul Fermecat 
Să-i cunosc pe cei ce i-am iubit o viată       

ne-ncetat. 
 

Călătoria pe azi sfârşit a luat  
Poartă-mă acum acasă de unde m-ai ridicat. 
 

Dar nu uita să vii şi mâine, ca-n fiecare 
noapte 

Eu îţi voi aştepta chemarea, veşnice sonate. 
 

Şi din nou ne vom uni, şi nimic nu va mai fi 
concret 

Când vom fi doar un concert…
 

 

COMEDIE 
 

Totul e o simplă comedie 
Chiar dacă viaţa nu ţine cont 
de actorie 

Când spun o glumă râdem 
împreună 

Deci… e o comedie bună! 
Supărarea nu există… 
O transpunem pe hârtie… 

Şi gata! Avem o comedie! 
Lacrimile seacă-ndată 
Ce amuzamentul se arată… 
Comedie-i viaţa toată 
Uităm şi râdem de fiecare 
dată 

Dar sincer eu vă spun acum… 
Mintea mea e pe alt drum.. 

Mă gândesc cum ar să fie…. 
Viaţa mea fără chimie! 
Căci e singura dată când  
Viaţa nu-i o comedie 
 
Am râs împreună? 
Hai că v-am spus o comedie 
bună! 

 

Iustina Sava, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 
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DRUM PARALEL 

 
-O oră nu îţi va fi de ajuns  
Să ştii tot ce-am avut de spus. 
Tu vei auzi, dar nu vei asculta 
Doar melodia gândului va  cânta. 
 
-O săptămână nu îmi va fi de ajuns 
Să-ţi spun «adio» cu sufletul meu răpus. 
Căci tu vei fi de mult pe aripile vântului 
Plutind după norii înceţoşati ai timpului. 
 
-Un secol stă pe ale noastre urme 
Un secol de privit în a valurilor spume. 
Muritori de-am fi, o… cât de mult ne-am 

mai iubi 

Dar e imposibil, tu o ştii prea bine şi aşa 
vom dăinui mereu. 

 
-Mi-aş da şi strălucirea pentru un sărut 

de-al tău 
Iar tu şi măreţia pentru o atingere de-a 

mea. 
Tu-mi spui «noapte bună»iar eu «bună 

dimineaţa» 
Aşa vom fi mereu iubirea mea măreaţă. 
 
 Dar viaţa are nesfârşite coridoare… 
Când eu sunt LUNA şi tu SOARE. 

Iustina Sava, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 
 

ÎNVAŢĂ 
 
Ascultă şi învaţă, o tu muritor 
Căci străbaţi viaţa ca un simplu trecător. 
Gândeşte-te la bucurii, gândeşte şi nu uita 
Ai doar o singură viaţă, trăieşte-o! E a ta. 
 
Durează doar o secundă să te gândeşti 
Cât de frumoasă e viaţa când iubeşti 
Dar durează ani să realizezi că durerile sunt 

şi ele muritoare, 
Trec prin lume ca şi noi, mai mult sau mai 

puţin, sunt călătoare. 
 

Deci fiinţă a întelepciunii, învaţă şi dă-ţi 
silinţa 

Priveşte în jurul tău şi spune-mi suferinţa. 
Învaţă căci asta e esenţa de a trăi! 
Învaţă şi durerile vor deveni bucurii. 
 
Acum timpul s-a terminat  
Drumul meu aici l-am încheiat 
Învaţă şi niciodată nu uita: 
Ai doar o singură viaţă, trăieşte-o! E a ta. 
Învaţă să găseşti ceea ce ţi se pare departe, 
Învaţă să descoperi sensul vieţii, căci e 

aparte… 
Iustina Sava, clasa a VIII-a, Şcoala nr. 5 “Ştefan cel Mare”, Vaslui 

 
VÂNT DE TOAMNĂ 

 
 

Codrul se-ndoaie cu crengile până-n pământ 
Şi cerul iar plânge cu lacrimi amare. 
Frunzele se desprind zburând împrăştiate, 
Iar păsările plâng după doritul soare. 
 

Aducând cu el miresme de ploaie 
Şi-mbrăţişând pădurea arămie,  
Zmeul trimis de toamnă aleargă neîncetat, 
Căutând culcuş printr-o prăpastie pustie. 

  Nimirceag Alexandra, clasa a VII-a B, Şcoala “Mihai David” Negreşti, prof. Săvuţa Viorica 
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TOAMNA 
 

Cade bruma 
Şi e frig. 
A venit toamna! 
 
Frunzele ruginii îţi aşază-n prag 
Un covor de frunze minunat. 
 
Se strâng recoltele, 
Se culeg viile. 
Fructele cele zemoase 
Au miros de floare-aleasă. 

Natura-i tristă, 
Plouă tot mereu, 
Iar codrul tace: 
Aşteapt-un curcubeu. 
 
Natura-i singură, 
Nimic nu e-nflorit. 
A plecat vara, 
Totu-i veştejit. 
Rămas bun ne luăm de la ea, 
A sosit toamna! 

   
 Mocanu Georgiana, cls. a VII-a D, Şc. “Mihai David”, Negreşti,  prof. Mihaela Duca  

 
DESTINUL 

 

Cândva, voi deveni ceva. 
Dar, cum şi când? 
Nu ştiu! 
Căci nu sunt atotştiutor, 
Nu pot să mă descriu... 
Nu vreau să fiu un fariseu, 
Mândru şi egoist. 

Să demonstrez lumii întregi, 
Destinu-mi, ce-a fost scris. 
Nu-mi însuşesc ce nu-i al meu, 
Nu-mi tulbur conştiinţa. 
Îmi apăr cinstea cu orice preţ. 
Deci, biruie credinţa. 

 
Sluser Ciprian, clasa a XII-a B, Grup Şcolar Industrial  “Şt. Procopiu”, Vaslui 

 
FIINŢĂ IUBITĂ 

 
Curg lacrimi de fericire 
Pentru c-o sfântă iubire 
Reînvie-n al meu cuget, 
Stăpâneşte un biet suflet. 
 
Acea mângâiere lină, 
Ca a Soarelui lumină, 
Am s-o simt întreaga viaţă. 
Mă-nfioară, mă înalţă... 
 
Îmi imaginez mereu, 
Chipul şi chiar braţul tău. 
Ce subit mă cuprindea, 
Piatra inimii zdrobea. 

Dulci momente au mai fost, 
Au avut şi au un rost. 
Căci n-am cunoscut tristeţea. 
Doar puritatea, fineţea... 
 
Unică ai fost şi eşti, 
Strop de aur, nu-mi zâmbeşti? 
Nu crezi că putem forma 
Un trup şi-un suflet, cândva? 
 
 
   Sluser Ciprian, clasa a XII-a B, Grup 

Şcolar Industrial “Ştefan Procopiu”, Vaslui
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BENONI TODICĂ,  ARTIST INDEPENDENT ROMÂN  
ÎN AUSTRALIA 

 

 Pe românul Benoni Todică din Australia, sub 
titulatura de Artist independent, îl regăsim  în 
postura de cineast, producător TV, jurnalist 
broadcaster, ing. de sunet, scriitor etc  

Benoni Todică s-a născut la 23 noiembrie, în satul  
Iezer, comuna Puieşti, judeţul Vaslui.  

La o vârstă fragedă, pleacă împreună cu părinţii în 
Banat. Aici, elev fiind, avea pasiuni deosebite pentru un 
copil, reuşind, la numai 12 ani să realizeze primul film, 
intitulat Copilărie (dura trei minute), căruia i-au urmat: 

Visul (1975), Cheile din Nera (1976), Meditare (1976), Oxigen (1976), Lanţul 
(1976), Perseverenţa (1978), Primii paşi (1979).  

Deşi pasiunea lui prinsese contur, materializându-se în mai multe filme, aceasta 
nu l-a mulţumit. Îşi dorea mai mult, simţea că poate să realizeze mai mult şi se 
hotărăşte să emigreze. La vârsta de 26 de ani ajunge în Australia. Talentat, harnic şi 
priceput la toate, Benoni Todică a îmbrăţişat dintre cele mai diverse meserii, iar 
dragostea de-o viaţă pentru film şi pentru tot ce ţine, în general, de mass-media l-au 
motivat să urmeze cursurile şcolii de sunet, cursuri de canto, un curs de instructori şi 
de realizatori de emisiuni radio şi TV,  a studiat regia, operatoria şi producţia de film. 
În martie 1993 pe ecranele melbourneze a început să apară Programul Comunităţii 
Române. Benoni Todică a realizat genericul emisiunii Mozaic Românesc şi emisiuni în 
limba română, motivând implicarea sa, astfel: “Este singurul mod prin care îi pot spune 
României Te Iubesc! Da, e adevărat. Sună ciudat dar România  RĂMÂNE PARADISUL 
MEU”,  mărturiseşte B. Todică. 

 În corespondenţa noastră, a reuşit să ne impresioneze din prímele mesaje pe 
care ni le-a scris prin multe lucruri, dar mai ales printr-un gând curat şi pios:  
“Singura mea dorinţă este de a vedea biserica din Ezer, dacă mai există, pentru 
că nu am văzut-o niciodată”. Credem că în toţi anii trăiţi departe de ţară, în sufletul 
şi mintea sa nu i-a dat pace  acest  gând, pe cât de simplu, pe atât de profund.  

Ben Todică a ţinut permanent legătura  cu românii din ţară  şi din diasporă,  cu 
prietenii din  Banat, cu cei din Vaslui (de la începutul anului  2008). Este preocupat 
permanent să promoveze valorile autentice româneşti în întreaga lume. Bucuria 
noastră este  mare,  pentru că  românul Benoni Todică, australianul Ben Todică are 
rădăcini în pământ moldovenesc. Este prin naştere VASLUIAN şi ne încearcă 
sentimente de mândrie, pentru că este asimilat cu aceeaşi dragoste şi preţuire în 
Vaslui şi în Caraş, în Moldova şi în Banat, în  România şi în  Australia,  de  românii din 
ţară şi din diasporă.  

Ben Todică este un luptător şi un învingător dar, cu siguranţă a simţit şi 
singurătatea pribeagului  prin lume, golul lăsat în suflet de cei dragi, de locurile unde a 
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copilărit şi învăţat. O fi căzut uneori în deznădejde, dar s-a ridicat şi a mers mai 
departe pentru că voinţa de a-şi vedea visul cu ochii i-a fost mai tare ca oţelul. Nu s-a 
lăsat copleşit niciodată. A ales reuşita în defavoarea neputinţei şi eşecului. A decis şi 
a  acţionat pentru a rezolva problemele vieţii, pentru a da sens vieţii prin reuşită. Ştie 
că puterea asupra destinului începe cu “a vrea”, trece prin focul sufletului, prin 
agerimea şi prospeţimea minţii,  se exprimă prin căldura zâmbetului, tandreţea privirii  
impuse fiecarei clipe din viaţă. A căutat întotdeauna în sufletul său acel frumos 
propriu, forţa măreţiei capabilă să răsădească în viaţă adevăratele valori. Fără a 
diminua sensurile durerilor şi tristeţilor, a ales sensul onestităţii, plăcerea înţelegerii, 
bucuria strălucirii soarelui în sufletul şi viaţa sa, pacea, armonía şi dragostea. Şi toate 
acestea datorită lucidităţii alegerii, asumării riscurilor, încrederii în sine şi credinţei  
în Dumnezeu. Că cine altcineva, după o jumătate de secol de cînd a plecat din Moldova,  
ar fi  întrebat: “Mai există biserica din Iezer?...” Ben Todică, este  un reper esenţial 
al culturii române şi universale, o expresie a românismului, o flacără ce arde departe 
de ţară pentru români şi România. Ocupă un loc deosebit în galeria românilor ce 
alcătuiesc tabloul atât de complex  al diasporei româneşti. 

 
Vasilica Grigoraş, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

 
 

CHEIA 
       Ben Todică, Australia 
  

Pământul strămoşesc este altarul ţării. 
Munţii şi dealurile sunt sânii mamei care 

ne-au hrănit dintodeauna. Iconiţa este 
simbolul în care am deschis ochii. Care mi-a 
spus să nu-mi fie teamă de aproapele meu 
pentru că mi-e frate. Iconiţa există pe 
peretele bisericilor, al clădirilor sfinte, în 
buzunărelul copiilor şi în sufletul meu. Mi-a 
salvat viaţa de mai multe ori. Noi nu mergeam 
la biserică. Majoritatea nu mergea că aşa era 
în comunism, BISERICA ERA UN MUZEU! 
Dar în acest muzeu, în sufletul mulţimii era 
Creatorul. La noi în casă nu se vorbea ziua 
despre credinţă pentru că tata era membru 
de partid (ca să nu-şi piardă serviciul) dar 
seara înainte de culcare mama ne punea să 
spunem Înger, Îngeraşul Meu, şi de aici 
porneau întrebările către ea, care n-avea 
încotro şi trebuia să ne vorbească de Domnul 
Dumnezeul nostru, şi de cartea sfântă. EL 
este sursa vieţii şi a tuturor lucrurilor. Când 
s-a pensionat tata, partidul comunist nu a mai 

avut nevoie de el şi l-a abandonat ca pe mulţi 
alţii, apoi a venit revoluţia şi dacă nu s-ar fi 
întors la religie după ajutor ar fi murit de 
frig, de foame şi de singurătate. Majoritatea 
ştiinţelor fug de Dumnezeu din principiu; se 
consideră ŞTIINŢE EXACTE (adică limitate) 
fără să recunoască că toate descoperirile 
sunt făcute printr-un dialog aprins şi pătimaş 
cu EL. Această pretindere este ca şi cum 
copilaşul care învaţă să umble este ţinut de 
mânuţe de un părinte invizibil (grotească 
atitudine), dar din aroganţă, necunoştiinţă, 
mai intenţionat, cei din ţară (specialiştii) 
acceptă şi îi scot din şcoli ICONIŢELE, (când 
acestea ar trebui să fie liantul înţelepciunii, 
busola învăţămintelor şi al ştiinţelor – cheia 
pentru om), duşi fiind de nas de interesele 
egoiste sau intens orchestrate din AFARĂ – 
de alţi specialişti. Cum poţi avea acces la o 
naţiune? Elimină-i cultura! Cum poţi 
îngenunchia un popor? Ia-i identitatea! Omul 
s-a deşteptat când s-a descoperit pe sine (a 
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realizat că realizează) şi prin sine, (prin 
chipul şi asemănarea sa) pe Dumnezeu - a 
apărut CUNOŞTINŢA de ADEVĂR, 
CREDINŢA, IMAGINEA. „Simbolul 
credinţei“ nu ne impune ci ne invită la a 
cunoaşte, ne invită la împărtăşire, iar rolul 
bisericii este de a proteja şi facilita, nu de a 
dirija – pentru că Dumnezeu dialoghează cu 
fiecare în parte. EL nu are nevoie de 
mijlocitor. Multe religii şi secte sunt folosite 
pentru a ţine omul cât mai departe de 
Dumnezeu, să creeze confuzie între el şi 
ADEVĂR – să manipuleze: „Dumnezeu mi-a 
spus să vă spun…“ Nici eu nu cred într-un 
astfel de dumnezeu!  Cântecul, dansul, poezia, 
desenele de pe costumele naţionale şi toate 
simbolurile de tradiţie românească s-au 
născut din suspinele strămoşilor noştri, care 
nu fac altceva decât a-l întregi pe Dumnezeu 
în măreţia LUI. De a ne aduce cât mai 
aproape de ei, de EL, DE IUBIRE şi de copiii 
noştri. Simbolul trebuie onorat pentru că el e 
cheia identităţii noastre – IUBIRE şi 
PROTECŢIE. În numele TATĂLUI şi al 
FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH, AMIN!  

Iisus şi Tatăl, Credinţa şi Speranţa, au 
rămas secretul fericirii mele. De-a lungul 
vieţii am înfruntat tot felul de jivine şi cu cât 
m-am cufundat mai mult în jungla ei, ca să nu 
mă rătăcesc am folosit ICONIŢA, precum 
foloseşti muşchiul copacilor ca să te 
orientezi, pentru a-ţi găsi calea. În faţa 
prăpastiei adânci, pentru a trece, am   
folosit-o ca punte. Când văd ICOANA, văd pe 
acasă, văd linişte, văd pace şi iubire. Ce se 
întâmplă acum în ţară este ca şi cum, cineva 
ar tăia toţi copacii pădurilor şi ar lăsa pustiu. 
O VIOLEAZĂ PE EA – pe ţara mamă – 
DEZONOREAZĂ ALTARUL UNEI ÎNTREGI 
NAŢIUNI! Diavolul îţi pune în mână o busolă 
electronică şi-ţi spune: Instrucţiunile sunt în 
cutie. Îţi trebuiesc doar baterii, deci caută 
un magazin să le cumperi. Şi până să te 
dezmeticeşti te transformi în ROBOTEL. 
Roboţelul unei societăţi artificiale care se 
uită doar înainte. Ţi-ar place să trăieşti   
într-o societate care te învaţă doar să exişti 

şi care neglijează responsabilitatea pentru 
părinţii şi copii tăi? Lor le datorezi o viaţă! În 
asta au crezut ei şi în asta doreşti să creadă 
şi copiii tăi. Cum poţi avea o viaţă autentică 
dacă nu lupţi pentru credinţa ta şi a 
părinţilor tăi? România nu e ceva permanent, 
ca şi credinţa, generaţii şi generaţii au luptat 
pentru ea, au riscat, au vărsat sânge pentru 
fericirea neamului şi sfinţirea locurilor. 
Pacea şi liniştea nu sunt cadouri, sunt 
rezultatul unei munci continue. Nu le lăsaţi să 
dispară. Nu renunţaţi la ICONIŢE. România e 
o luptă continuă! Eu călătoream în jurul 
Australiei, prin 1985, într-o maşină nouă, 
capabilă să meargă 800 de km fără oprire. În 
acea vreme era o performanţă tehnologică. 
Deci, eram în concediu. La un moment dat se 
opreşte motorul. Parcursesem 300 de km şi 
mai aveam o sută până la următoarea staţie 
de benzină. Afară erau 52 de grade Celsius şi 
pe şosea nimeni. Era ora prânzului. Aerul 
ardea. Asfaltul prăjea fiecare strop de 
sudoare ce-l picuram şi nu puteam înţelege de 
ce s-a terminat benzina, „S-o fi evaporat?“ 
mă întrebam, „dar nu chiar în cantitatea 
asta“, şi pe urmă am realizat că în urmă cu 
300 de km am fost cu ea la un garaj pentru 
serviciul de garanţie, (cinci mii de km) şi fiind 
un produs nou, băieţii (fără experienţă) au 
dereglat-o. Eu! Ce să fac acum? Mă topeam 
de cald, devenisem nervos, şi mă gândeam la 
scheletele maşinilor şi al animalelor ce le 
întâlneşti destul de frecvent de-a lungul 
traseului, abandonate pe marginea drumului 
de proprietari şi mă gândeam ce bună ar fi 
fost acum o canistră cu benzină, de rezervă, 
în portbagaj. Eram la trei mii de km de 
Melbourne. Nu erau telefoane mobile pe acea 
vreme şi cum mă frământam iată că apare o 
maşinuţă care venea din Victoria, care îmi 
oferea un bidonaş cu 4l de benzină (oamenii 
au o calitate deosebită din născare: se ajută 
la greu), pentru care omul nu vrea bani şi îmi 
urează: „Domnul fie cu tine!“ şi pleacă. M-am 
răcorit un pic. Pun benzina şi mai conduc vreo 
40 de km după care mă aflu din nou în aceeaşi 
situaţie. Era de acum ora patru spre seară. 
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Începuse zăpuşeala. La vreo sută de metri se 
vedeau urmele unui lac, în care, pe fundul 
crăpat de soare, se vedeau câteva vaci 
uscate. Mă gândeam de acum la mama şi tata 
în România şi la soarta care ne-a adus atât de 
departe unii de alţii. „Nu cred că Dumnezeu 
are de gând să mă usuce în pântecele 
Australiei“ îmi spuneam. Mi-era de acum sete. 
Apa se terminase. Doamne, Dumnezeule, dacă 
mi se întâmplă ceva? Ştiu ce urmează în 
astfel de situaţii din auzite: îţi pierzi 
cunoştinţa, delirezi, etc. Deschid bordul să 
caut ceva de scris. Să scriu părinţilor mei şi 
să le spun cât de mult îmi lipsesc. Să le scriu 
tuturor celor pe care i-am cunoscut de-a 
lungul vieţii. Tot căutând dau peste iconiţa 
Maicii Domnului cu fiul. O iconiţă de argintie 
de 4 pe 5 cm pe care am primit-o la catedrala 
din Timişoara împreună cu un sărut de la 
Adriana. Ti, ti, ti un claxon mă întrerupe. E un 
Jeep. Opreşte, şi din el coboară un grup de 
două familii. „Ce ai păţit?“, mă întreabă 
şoferul. „Am rămas fără benzină“. „Mare 
noroc ai că de obicei pe aici nu trece nimeni 
cu zilele şi dacă nu trebuia să-i duc pe 
vizitatorii mei din Adelaide la gară la 50 de 

km de ferma noastră puteai să ajungi şi tu ca 
vacile de colo. Eu nu pot să scot benzină din 
Jeep, dar am să mă întorc la fermă că nu-i 
aşa departe şi am să-ţi aduc o canistră şi 
mergi cu Dumnezeu.“ E ATÂT DE 
IMPORTANT SĂ ŞTII CĂ NU EŞTI 
SINGUR PE LUME. Şcoala nu este o 
BASTILIE cu pereţi goi şi reci, nu este o 
crescătorie de găini unde important e 
produsul. O şcoală trebuie să conţină totul şi 
în mod egal – fără ierarhii în cunoştinţe şi 
materii. Şcolile cele mai căutate din vest 
sunt şcolile în care se predă religia. Sigur 
materia Religie este cea mai complexă şi 
neînţeleasă dintre toate. Cea mai înălţătoare. 
Şi de aceea le este frică unora de ea. Le este 
frică de ICONIŢĂ pentru că ea e învăluită în 
istorie şi mister, e cheia tuturor în mod egal. 
Ea e cheia spre Dumnezeu. Nu trebuie să 
predaţi religie în şcoli ca să aveţi o iconiţă pe 
un perete împreună cu bustul lui Decebal sau 
capul de zimbru… Iconiţa este parte din 
tezaurul nostru spiritual. Dacă suntem treji 
nu trebuie să ne fie frică de ea. E doar o 
cheie. Şi ce cheie!!! E CHEIA ALTARULUI!

 

26 SEPTEMBRIE 
ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR, ediţia a IV-a 

 

 După 2001, Anul European al Limbilor, Comisia Europeană şi Consiliul Europei 
au desemnat ziua de 26 septembrie drept Ziua Europeană a Limbilor. Prin aceasta se 
onorează moştenirea culturală din care fac parte integrantă limbile europene. 
Cunoaşterea a cel puţin două limbi străine este recomandată pentru a face parte din 
competenţele de bază ale fiecărui cetăţean european. 
 Pentru a sărbători Ziua Europeană a Limbilor, Biblioteca Judeţeană “Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui, în colaborare cu Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, 
a organizat o activitate educaţională prin care 
doreşte să încurajeze tinerii să-şi dezvolte 
aptitudinile lingvistice, aptitudinile de comunicare 
şi capacitatea de integrare într-o societate 
deschisă la alte culturi. 
 Evenimentul a avut loc la Sala Mediateca 
pe 26 Septembrie 2008. Au participat elevi de la 
Şcoala nr. 4 “Elena Cuza”, Şcoala nr. 5 “Ştefan 
cel Mare, Şcoala nr. 6 “Mihai Eminescu” din Vaslui 
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coordonaţi de profesori de limbi străine: Liliana Botez, profesoară de limba italiană, 
Camelia Badea, profesoară de limba franceză şi Ana Ciubotaru, profesoară de limba 
franceză, bibliotecari. 
 În cadrul manifestării s-a prezentat catalogul Documente de referinţă în Limba 
Engleză, realizat de Serviciul Informare Bibliografică al Bibliotecii Judeţene, s-au 
acordat diplome pentru câştigătorii concursului de întrebări şi răspunsuri EUROQUIZ  
în limbile engleză, franceză şi italiană.  
 Elevii au realizat un itinerar lingvistic prezentând fragmente din Commedia 
dell'arte în limba italiană, piese de teatru în limba franceză, recital de poezie în 
limbile engleză şi franceză, activitatea încheindu-se cu un recital de muzică uşoară în 
limba franceză. Toţi elevii au primit premii pentru participare, constând în cărţi 
oferite de Biblioteca Judeţeană şi materiale 
promoţionale oferite de Centrul de Informare Europe 
Direct Vaslui. 
 De asemenea a fost realizată o expoziţie de 
carte în limbi străine din colecţiile Bibliotecii 
Judeţene, sub genericul Ziua Europeană a Limbilor, de 
bibliotecarele de la  Sala de Lectură şi expoziţia Limbi 
Europene în Revistele Bibliotecii Judeţene Vaslui, 
realizată de bibliotecarele de la Sala Periodice. 
 

Bibliograf, Liliana Moga, Biblioteca Judeţeană “N. M. Spătarul” Vaslui 
 

 

 

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA ŞI UNIVERSUL COPILĂRIEI 
(1858-1918) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Eu nu pot să uit că sunt copilul 

ţăranului clăcaş împropietărit la '64. Nu pot 
să uit ceea ce am învăţat de la cei mai mari 
dascăli ai mei, de la părinţi: basmele, 
cântecele, obiceiurile, limba aceasta, comoara 
de limbă unde se găsesc bogăţiile cu duiumul, 
în care mi-am spus durerea şi dorul şi am 
încercat să mă apropii de un ideal ce s-a 

depărtat treptat cu paşii făcuţi înspre dânsul 
(...) .” Barbu Ştefănescu Delavrancea - 
Pământ şi drepturi (1917)  

Bucuriile şi emoţiile dureroase trăite în 
mediul natal s-au statornicit în fiinţa lui  
Delavrancea. În anii maturităţii creatoare, 
prin mijlocirea personajelor sale, scriitorul 
subliniază însemnătatea pe care o are 
copilăria asupra concepţiei de viaţă şi a 
caracterului nostru: “...Fiecare om poartă 
într-însul copilăria sa, micşorată, ce e drept, 
înghesuită de atâtea impresii şi idei noi...” Din 
acest univers viu al esenţelor poporului, 
copilul pleacă în viaţă cu o zestre bogată şi 
durabilă. 
 Există în proza lui Delavrancea o 
anume delicateţe, o sensibilitate aparte cu 
care se apropie  de lumea copilăriei, fie că-şi 
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notează în fugă scene şi situaţii, surprinse în 
peisajul uman  înconjurător (Micuţii, De azi 
şi de demult), fie că reînvie amintiri din 
propria-i copilărie (Domnul Vucea, Boaca şi 
Onea), fie că zugrăveşte momente de senină 
fericire infantilă (Bunica, Bunicul) sau drame 
zguduitoare răsfrânte violent asupra 
sufletelor eroilor săi (Apă şi foc, Sorcova).  
Autorul insistă asupra psihologiei copiilor, 
prezentând clipe din viaţa acestora în care 
nevinovăţia, lipsa de experienţă şi optimismul 
fac din orice situaţie prilej de veselie, şterg 
uşor amintirea unor suferinţe adânci. 
Fericirea – când se joacă şi râd – le vine doar 
din puţinătatea dorinţelor; o tărtăcuţă 
colorată, un lighean spart în loc de tobă din 
care imaginaţia construieşte un vis frumos şi 
în care oricare dintre ei poate fi un erou 
învingând duşmanii. Boaca şi Onea, nepoţii 
Bunicului învrăjbiţi pentru obrajii şi mustăţile 
lui, copilul ciufulit din poala fermecată a 
Bunicii, Bălaia, Neghiniţa, Ţigăncuşa, 
Brebenica şi Cicoarea, ale căror nume sunt 
adevărate portretizări, toţi se joacă făptuind 
binele şi răul, la întâmplare. 
 Simpatia autorului se îndreaptă 
nediferenţiat spre nevinovăţia vârstei. 
Delavrancea nu crede în răutatea şi ticăloşia 
din naştere a omului şi o demonstrează prin 
copilul omului avut, gata să ajute pe cerşetor 
şi care rezistă multă vreme tentaţiei unor 
plăceri fireşti la vîrsta lui cu care părintele 
dezumanizat îl îmbie, extirpându-i astfel 
sentimentul de omenie.  
 Moralizatoare sunt şi celelalte 
povestiri ale lui Delavrancea inspirate din 
universul complex al copilăriei. Dar dincolo de 
funcţia educativă a acestora, trebuie văzută 
gingăşia cu care prozatorul descrie stări 
sufleteşti, psihologii şi portrete morale, 
capabile de a fixa în conştiinţa cititorului 
exemple ilustrative de afectivitate umanistă. 
În paginile nuvelelor Bunicul şi Bunica 
substanţa epică devine pretext pentru 
exaltarea unor reverii sentimentale : “Casa 
omului fără copii e casă pustie”, spune Bunica, 
iar scenele în care bătrânii îşi alintă nepoţii 

au fiorul duioşiei, a mulţumirii şi împăcării de 
sine:   Ce fericiţi sunt! - notează prozatorul în 
Bunicul, urmărind jocul senin al eroilor săi.  
 În contrast cu aceste imagini idilice, 
Delavrancea ştie să zugrăvească şi cealaltă 
faţă a existenţei cu tablouri de un dramatism 
intens, cu note sentimentale, melodramatice. 
În Micuţii, ochiul atent-iscoditor al 
prozatorului descoperă un alt univers, de 
umilinţă şi suferinţă al copilăriei. Spectrul 
mizeriei este copleşitor în Sorcova. O scenă 
de suferinţă infantilă îi deşteaptă în suflet 
povestitorului amintiri dintr-o altă copilărie – 
De azi şi de demult  - sub imperiul aceleiaşi 
sensibilităţi: “La sărbătorile mari simţim 
nevoia d-a şti lumea copiilor fericită, cel puţin 
această lume inocentă şi pură încă.  
Închipuiţi-vă un copil înfometat şi tremurând 
în ziua de Crăciun... E ceva mai dureros?” 
 După modelul Amintirilor din copilărie 
ale lui Ion Creangă, prozatorul reînvie 
peripeţiile dintr-o noapte de Ajun, când , 
laolată cu alţi copii din mahala, pornise la 
colindat. Întâmplările ca şi trăirile de atunci 
sunt filtrate acum prin cenzura nostalgiei 
sentimentale a povestitorului : “... nu bănuiesc 
cei mari ce lume de emoţiuni şi de imagini se 
agită în capetele celor mici! “Micile neîmpliniri 
şi suferinţe ce atunci luaseră proporţii uriaşe 
prin emoţiile copilăriei devin din perspectiva 
adultului prilej de reverie, de contemplare 
senină pigmentate cu un umor cald, afectuos: 
“Pe înserate, mama intră cu două  sorcove. 
Una cu patru trandafiri de hârtie subţirică şi 
cu câteva fire de beteală, alta mai proastă, 
cu trandafiri roşii p-o faţă şi albi pe ceilaltă. 
A bună pentru mine şi a proastă pentru 
Ionică, un biet copil fără tată, cu un an mai 
mic ca mine, cu care umblam eu la 
sorcovăială.” Aceste imagini, înviate dintr-o 
copilărie petrecută în mahalaua bucureşteană, 
au şi o anume valoare documentară, de 
autobiografie, de autentificare a unor 
realităţi existenţiale dintr-un efort de 
ascensiune, pe drumul desăvîrşirii umane a 
unor copii nevoiaşi. Nuvela Domnul Vucea 
rămâne un punct de referinţă, în paginile ei se 
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recunoaşte o întreagă lume a corupţiei şi 
imposturii, cu figuri caracterologice proprii şi 
memorabile. Imaginea unei şcoli în care 
învăţătura era înlocuită de corvoadă, 
exemplul moral de exersarea viciului, 
disciplina regulamentară de teroarea vergelei 
în patru muchii, nu putea decît să 
impresioneze negativ conştiinţa în formare a 
copilului care exclamă dezolat : “Ce vise 
măreţe îmi sfărmase mie Şcoala domnească! 
În loc de palatele închipuite, când mă plimbam 
cu Grivei şi cu pisica în sân, găsisem nişte 
case mici, murdare, cu tencuiala jupuită. În  
loc de un profesor învăţat şi blând, căzusem 
în gheara unui bătrân copilăros şi rău [...] ” 

 Universul copilăriei pe care-l descrie 
Delavrancea cu sensibile nuanţări între bine şi 
rău, între suferinţă şi bucurie, între 
seninătate şi umilinţă, reprezintă un 
argument artistic de vehemenţă critică 
socială. Prozatorul face apel la atitudinea 
umanistă, generoasă, în tratarea şi 
înţelegerea sufletelor pure şi fragile ale 
celor mici, dând la iveală pagini de o 
remarcabilă valoare educativ-formativă, cu 
care literatura noastră inspirată din lumea 
mirifică a copilăriei s-a îmbogăţit simţitor.  

        Bibliotecar, Anca Şelaru, Biblioteca 
Judeţeană “N. Milescu Spătarul” Vaslui 

  
CERCUL “PRIETENII MUZICII”  

 

 Toate poveştile frumoase, măiestrit puse-n lumina incandescentă, reflectată din orga 
sunetelor muzicale, nu şi-ar putea etala valoarea artistică decât pliate pe existenţialul univers 
al copiilor, al formării acestora în demersul educaţional şi al gândirii creatoare. 
 Înfiinţat în septembrie 2006, Cercul "Prietenii muzicii" de la Biblioteca Judeţeană 
"Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui participă la concursuri judeţene şi naţionale. Cadrul 
adecvat, dotarea sălii şi instrumentele muzicale au fost un motiv în plus pentru a face ca 
participarea la diverse activităţi  să fie în beneficiul dezvoltării aptitudinilor lor muzicale.  
 Elevii intră  în tainele muzicii prin cunoaşterea abecedarului muzical, studiind la pian, 
blook-flöte, canto şi clarinet. Tunelul pe care îl parcurg pentru a ajunge la lumina mult visată, 
nu este greu de străbătut deoarece dragostea pentru muzică face parte din partitura vieţii şi 
fără ea (muzica) ar suna puţin fals în corul imens al omenirii.  

 Din cadrul Cercului "Prietenii muzicii" fac 
parte: Adrian Ciobanu - 5 ani,  Denisa Cobzaru - 6 
ani, Ana Maria Popovici - 8 ani, Alexandra Ciobanu 
- 10ani,  Andrada Trufia - 10 ani, Alexandru  
Negară  - 10ani.  
 În cadrul parteneriatelor cu Complexul de 
Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap, 
Complexul de Servicii Comunitare - Centrul de zi, 
Palatul Copiilor, Şcoala nr. 6 "Mihai Eminescu", 
Şcoala Specială Aurora, copii de la cercul 
"Prietenii Muizicii" s-au împrietenit cu ceilalţi 

copii, transmiţând mesajul bibliotecii  prin poezie şi cantec.  
 Rezultatele obţinute la diferite concursuri şi activităţi atât pe plan judeţean cât şi 
naţional sunt: în februarie 2007 Ancuţa Lungu participă la emisiunea de televiziune "Vreau să 
fiu...vedetă" - Bucureşti, Antena 1; 21-22 Aprilie 2007 Festivalul Judeţean de Muzică 
uşoară "Ritmuri pe portativ" - premiile I şi al II-lea (Popovici Ana Maria - premiul III, 
Cosma Maria - premiul al II-lea, Cobzaru Denisa - Premiul Special, Grigoriţă Andra -     
premiul I, Trufia Andrada - premiul al II-lea, Ţiplea Mădălina - premiul al II-lea, Ţiplea 
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Loredana - premiul al II-lea, Lungu Anca - premiul I; 1 Iunie 2007 au participat la Spectacolul 
- Concurs "Fabrica de Jucării" organizat de Grupul de presă CVINTET TE-RA în Centrul 
Civic; 16 Iunie 2007 - "Festivalul Prieteniei" - Faza Naţională, Ediţia a III-a organizat 
de Revista "Viitorul la Pătrat" - Iaşi (Ţiplea Loredana - Menţiune, Grigoriţă Andra - 
premiul al II-lea, Popovici Ana Maria - premiul al III-lea, Cozma Maria - premiul al II-lea, 
Gangă Mădălina - premiul al II–lea - secţiunea  muzică populară, Cobzaru Denisa - premiul al 
II-lea, Lungu Anca - premiul I, Trufia Andrada - premiul I - secţiunea etno); 16 Iunie 2007- 
Concursul Naţional "Florile Copilăriei" - Bârlad (Trufia Andrada - Premiul Special al Juriului, 
Ţiplea Loredana - Premiul Special al Juriului, Ţiplea Mădălina - Menţiune, Grigoriţă Andra - 
Menţiune); 13 - 14 aprilie 2007 - Concursul Judeţean "Cântec drag din plai străbun" (Gangă 
Mădălina - locul I, Lungu Anca - locul I); 28 Septembrie Festivalul Interjudeţean 
"Constelaţia Necunoscută" (Cobzaru Denisa, Popovici Ana-Maria, Paun Maria Alexandra, 
Trufia Andrada - Premii Speciale); 24 Noiembrie - Salonul de carte pentru copii şi tineret - 
Gaudeamus - Bucureşti 2007; Decembrie 2007 - Festivalul Obiceiurilor de Iarnă "Datina" 
(Ţiplea Loredana - premiul I, Trufia Andrada - premiul I, Cosma Maria - premiul I, Grigoriţă 
Andra - premiul I); Aprilie 2008 Bucureşti - Emisiunea "Vreau să fiu vedetă" participă 
Denisa Cobzaru; 2 Iunie 2008 Dialogul muzical-literar "Bucuria Copilului" - Spectacol de 
muzică vocală - instrumentală şi recitări cu tema "Poezia copilăriei" s-a bucurat de prezenţa 
reprezentanţilor tuturor instituţiilor partenere; martie 2008 - Festivalul de interpretare a 
muzicii uşoare pentru copii "Ghiocelul de Argint" - Popovici Ana-Maria - Premiu Special; 8 
Martie 2008 participă la emisiunea "Dar de ziua ta" la 
TV Vaslui şi Unison Radio; 6 martie 2008 Recital muzical 
"Gânduri pentru mama", activitate desfăşurată pentru 
persoane lipsite de libertate (Penitenciarul Vaslui); 18 
aprilie 2008 Microrecital "Cum avem grijă de sufletul 
nostru" - Cântece religioase interpretate de membrii 
cercului;  
 Sperăm că cuvântul "artă" se va prelungi uşor în 
subconştientul celor antrenaţi în jocul cuvintelor şi al 
sunetelor muzicale şi vor pofti să-şi dăruiască harul 
artistic semenilor.   

   Bibliotecar, Carmen Trufia, îndrumător Cerc “Prietenii Muzicii” 
 

 

DRUMUL CĂTRE BIBLIOTECĂ 
(proiecte educaţional-culturale la Sala de împrumut pentru copii) 

 

“Nu-i nevoie să fii învăţat ca să iubeşti cărţile” 
Cicero 

 

Ce este cartea? Iată o întrebare pusă 
de nemumărate ori, la care s-au dat 
diverse răspunsuri şi încă nu s-a spus 
totul... 

În biblioteci mai mici sau mai mari, 
citită de savanţi sau de oameni de rând, 
cartea, prietena noastră, nedespărţită la 

bine şi la rău, cea care nu trădează 
niciodată, fiind cel mai bun prieten şi 
tovarăş de viaţă, trăieşte o nouă 
existenţă. În căutările sale, omul a găsit 
în ea una dintre cele mai bune metode nu 
numai de a-şi arhiva experienţa şi 
spiritualitatea, dar şi de a comunica cu 
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trecutul, prezentul şi viitorul semenilor 
săi. 

Contactul cu o bibliotecă oferă celor 
pasionaţi de lectură şi nu numai o 
generoasă posibilitate să remodeleze 
imaginea societăţilor demult apuse sau să 
descopere complexitatea tuturor 
domeniilor din universul cunoaşterii. În 
acest templu al culturii, bibliotecarul este 
puntea de legătură între cei ce pentru 
prima oară intră în bibliotecă, dar şi 
pentru cei avizaţi, cu informaţia de orice 
fel ar fi ea. 

Capacitatea de a cunoaşte cât mai 
aproape de adevăr oamenii trebuie să fie 
o însuşire fundamentală a bibliotecarului. 
Într-o societate agitată, cu multe 
incertitudini, miraje şi ispite, mulţi 
cititori se îndepărtează de bibliotecă, 
“furaţi” de alte preocupări poate mai 
“spectaculoase” decât lectura. Păstrarea 
cititorilor în bibliotecă ţine de 
profesionalismul bibliotecarului şi de 
prestigiul bibliotecii. Apropierea cu 
răbdare şi înţelegere de cititor nu se 
realizează numai în vederea unui serviciu 
exemplar, ci şi în scopul cunoaşterii şi 
anticipării preferinţelor acestuia. Scopul 
oricărei biblioteci care se respectă nu 
este acela de a colecta non-utilizatori, ci 
să aibă utilizatori bine formaţi, cu 
înclinaţie reală spre lectură şi studiu. 

În contextul celor prezentate, 
bibliotecarele Sălii pentru copii în 
colaborare cu educatori şi învăţători de la 
unităţile şcolare din oraş, au iniţiat o 
serie de proiecte educaţional-culturale 
având ca principal scop familiarizarea 
preşcolarilor şi şcolarilor cu biblioteca în 
vederea formării acestora ca viitori 
utilizatori activi. 

Perioada de desfăşurare a proiectelor 
este în concordanţă cu structura anului 

şcolar, unele având o durată mai scurtă 
(3-6 luni), altele întinzându-se pe 
parcursul a două sau trei semestre 
şcolare.  

Dat fiind faptul că beneficiarii 
primordiali ai proiectelor sunt copii, 
acestea au obiective specifice comune: să 
înţeleagă rostul bibliotecii în viaţa omului, 
să dobândească o privire de ansamblu 
asupra unei biblioteci, să manifeste 
interes şi o atitudine pozitivă faţă de 
carte, să respecte regulile de bibliotecă, 
să deprindă obiceiul de a frecventa 
biblioteca, de a citi în sălile de lectură 
sau de a împrumuta cărţi la domiciliu. 

Tema de ansamblu a proiectelor 
vizează mai multe discipline cu care vin în 
contact atât preşcolarii cât şi şcolarii: 
Limba şi literatura română, Ştiinţe, Educaţie 
plastică, Educaţie moral-civică, Istorie. 

Modul de derulare a proiectelor este 
sub forma activităţilor interactive, ore de 
lectură, dramatizări ale celor mai 
îndrăgite poveşti, colaje literar-artistice, 
jocuri de rol, prezentări de carte şi 
expoziţii, concursuri, etc. 

Pasiunea pentru poezie, dragostea 
pentru carte şi copii, susţinerea 
conducerii Bibliotecii Judeţene Vaslui 
prin doamna Elena Poamă, a făcut posibilă 
realizarea de către profesor Lilieana 
Crăcană, bibliotecar la Secţia pentru 
copii, a unui număr mare de antologii cu 
texte găsite în colecţiile bibliotecii. 
Acestea s-au dovedit a fi un important 
instrument de lucru pentru bibliotecari şi 
cadre didactice în desfăşurarea activităţilor 
din cadrul proiectelor şi nu numai. 

Dăruirea şi experienţa doamnei 
Lăcrămioara Costache, acumulată în cei 
treizeci de ani ca bibliotecar al Secţiei 
pentru copii, au dus la finalizarea cu 
succes a proiectului “Ora de lectura” 
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încheiat cu Grădiniţa nr. 5. În fiecare 
miercuri, timp de şase luni au participat la 
activităţi toate grupele mari şi 
pregătitoare de la grădiniţă.  

Prin proiectul “Prietena mea, Cartea” 
s-au desfăşurat activităţi cu scopul de a 
facilita integrarea în comunitate a 
copiilor cu cerinţe educative speciale şi a 
copiilor defavorizaţi. Acest proiect s-a 
desfăşurat în parteneriat cu Şcoala 
Specială “Aurora” şi Şcoala generală nr. 3 
cu participarea a 45 de elevi şi a mai 
multor cadre didactice din cele două 
unităţi de învăţământ. 

În prezent la Secţia pentru copii se 
derulează proiectele: “Copilul şi cartea”, 
“Cartea - prietena mea”, “Ne place la 
bibliotecă”, “O altă lume a mea... lumea 
cărţilor”. “Cartea - prietena mea” este un 
proiect realizat în colaborare cu Şcoala 
nr. 6 şi vizează participarea a patru clase 
de elevi. Proiectul “Ne place la bibliotecă” 
este în parteneriat cu Şcoala nr. 5, 
Şcoala nr. 2 şi Şcoala nr.10. Cu Grădiniţa 
nr. 9 s-a stabilit parteneriat pentru 
desfăşurarea proiectului “O altă lume a 
mea... lumea cărţilor” la care participă 
copii de la grupa mare şi pregătitoare.  

“Copilul şi cartea” este cel mai mare 
proiect educaţional, în derulare la Secţia 

pentru copii, ca timp, periodicitate şi 
parteneri. În acest proiect sunt implicate 
cadre didactice şi copii preşcolari de la 
Grădiniţa nr. 3, Grădiniţa nr. 5, Grădiniţa 
nr. 15 şi Grădiniţa nr. 17. Evoluţia 
proiectului are la bază organizarea 
activităţilor pe module lunare, fiecare 
grupă de preşcolari implicată urmând să 
parcurgă acelaşi modul stabilit prin grafic 
în luna respectivă. 

La unele activităţi au fost invitaţi 
părinţii copiilor preşcolari şi s-au 
organizat lectorate cu aceştia pe tema 
importanţei lecturii. Cititul, ca orice altă 
deprindere se învăţă în copilărie - din 
poveştile citite în primă fază de părinţi 
sau bunici, din cărţile de aventuri 
povestite pe scurt sau prezentate într-o 
formă atractivă. Lectura începută sub 
formă de obligativitate, ca temă pentru 
acasă sau de vacanţă, nu va avea probabil 
acelaşi farmec pentru copii, fiind de 
multe ori percepută ca o corvoadă. Astfel 
se impune o relaţie armonioasă educator-
bibliotecar-părinte cu rolul de a construi 
puternice identităţi spirituale şi 
caracteriale. 
         Livioara Bucşa, bibliotecar, Secţia 
de împrumut pentru copii, Biblioteca 
Judeţeană “N. M. Spătarul” Vaslui 
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ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI ROLUL ACESTORA ÎN RECUPERAREA 
COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 

 

 

Activitatea literar-artistico-muzicală din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Copilul cu Handicap Vaslui s-a reflectat în acţiuni desfăsurate în colaborare cu 
Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Grădiniţa nr. 1 Vaslui, Grădiniţa nr. 9 
Vaslui, Grădiniţa nr. 21 Vaslui,  Şcoala nr. 3 Vaslui, Palatul Copiilor Vaslui.  

Scopul acestor acţiuni este de a face cunoscut copiilor şi familiilor ce au în 
componenţă un copil cu dizabilităţi serviciile colaboratorilor noştri în vederea 
integrării/reintegrării copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă şi în comunitate şi 
garantării accesului liber la educaţie, cunoaştere şi activităţi culturale. 

Aceste acţiuni au fost un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a 
inspira familia, comunitatea, societatea, de a aprecia şi iubi copiii şi, de ce nu, de a-i pregăti 
pentru un viitor sănătos şi fericit. Prestaţia copiilor de la aceste „sărbători” a adus în 
sufletele noastre acea energie copilărească ce 
ne dă forţă să mergem mai departe şi să 
realizăm tot ce ne propunem atât la Complex 
cât şi acasă sau la şcoală.  

Programele derulate în timpul acţiunilor 
au fost variate, incluzând dans, recitaluri de 
poezii, cântece, piese de teatru, expoziţii 
tematice, audiţii muzicale, iar beneficiarii 
CSCCH Vaslui au fost atât artişti/actori cât şi 
spectatori la prestaţia copiilor din cadrul 
instituţiilor cu care am colaborat.  

Cântecelele şi poeziile învăţate pentru 
susţinerea spectacolelor au avut atât rolul de a încânta publicul, cât şi rolul de a educa şi 
dezvolta procese psiho-intelectuale, priceperi şi deprinderi, gândire logică, atenţie 
distributivă şi concentrată, memorie, spirit de ordine şi disciplină. Sentimentele trăite de 

copii în timpul acţiunilor artistice desfăşurate 
declanşează procese afective dintre cele mai 
variate şi neaşteptate, de la emoţia muzicală 
cu o gamă largă de manifestare (bucurie, 
trăire interioară, sentimentul armoniei, 
înălţare spirituală) până la descărcări 
explozive de bucurie. 
 Copiii ce au jucat în piesa de teatru 
„Jocul Prieteniei” au avut un rol bine stabilit, 
astfel încât personajele interpretate au 
căpătat viaţă ca şi când ele însele şi-ar fi 
făcut propria prezentare, reuşind astfel o 
piesă de teatru perfectă, o foarte bună 

mişcare scenică facând ca mesajul transmis publicului să fie direct şi natural. 
Străduinţa micilor actori a fost răsplătită din plin, atât de către personalul C.S.C.C.H. 

Vaslui prin pregătirea unor momente festive, dar şi de aplauzele încurajatoare ale publicului 
care a fost numai ,,ochi şi urechi”. 
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                             Articol realizat de: 
                                 -    Coordonator Complex, Armeanu–Ştefănică Nicoleta 

- Educator Specializat, Artene Nadia 
- Asistent Social, Dohotaru Marius 

 

 08.02.2008 - Vizită la Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul” Vaslui 

05.03.2008: Expoziţia „Chipul Mamei”,  

Biblioteca Judeţeană „N. M. Spătarul”Vaslui 

Acţiune cu ocazia zilei de 1 Iunie la   

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui 

       Acţiune la sediul CSCCH Vaslui cu ocazia zilei de 1 iunie  

în colaborare cu Rotaract Vaslui  

Târgul Meşterilor Populari - ediţia a VI-a, septembrie 2008: lucrări realizate de beneficiarii CSCCH Vaslui 
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Pagina de curiozităţi 
 

 
                            

Ştiaţi că... 
 

☼ Pădurile tropicale ale lumii adăpostesc specii mai variate decât orice alt tip 
de habitat? Există o ierarhie de vietăţi, fiecare trăind  în acea zonă a pădurii care îi 
satisface cel mai bine nevoile. 

☼ Între coronament şi solul pădurii, plantele epifite colorate folosesc la 
maximum lumina disponibilă? Deşi ele cresc pe alte plante, epifitele nu sunt parazitare 
– ele obţin substanţele nutritive din aer. 

☼ Multe vietăţi ale pădurii sunt colorate strălucitor? Tonurile de albastru, roşu 
şi galben ale broaştelor de copac adesea indică faptul că sunt veninoase, având rolul 
de a avertiza alte animale. Unele rude neveninoase au adoptat aceleaşi culori – sau au 
supravieţuit selecţiei naturale datorită faptului că au aceleaşi culori – deoarece 
răpitorii au învăţat să le evite. Deşi papagalii şi păsările colibri par strălucitor 
colorate când sunt departe de habitatul lor împădurit, adesea ele au o culoare 
predominant verde, astfel încât, de fapt, tind să se contopească cu fundalul, iar 
petele de roşu, alb sau galben pot adesea să fie confundate cu flori din adâncul 
pădurii. 

☼ Leneşul este un animal care se mişcă lent şi nu pare că petrece prea mult 
timp curăţindu-se, astfel încât pe blana de pe corpul său cresc chiar alge şi ciuperci? 

☼ Şirurile de furnici tăietoare de frunze pot uneori fi văzute mărşăluind peste 
solul pădurii şi în sus pe crengi? Ele taie şi colectează bucăţi de frunze, ducându-le 
apoi la cuiburile lor, unde pe frunze cresc ciuperci, oferind o sursă de hrană 
furnicilor. 

☼ Jaguarul (Felis onca) este singura felină mare întâlnită în America de Sud? 
Petele dese de pe blana sa îl fac aproape invizibil în umbra pătată a pădurii tropicale. 

  
 
        Sursa :  Arborele Lumii : Revistă de cultură generală pentru întreaga familie 
        Pagină realizată de Carmen Iuliana Radu, bibliotecar, Biblioteca Judeţeană    
„N. M. Spătarul” Vaslui 
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Galeria de artă 
                                             
 

 

 
 

 

      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului : lucrări din activitatea cercului de pictură 
 „Lumină şi culoare” 

Chiriac Bianca, premiul II 

Moldoveanu Lorena, premiul II 

Basarab Alexandru, premiul I 

Buraga Teodora Mădălina, clasa a IV-a 
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Beleuţă Ina, cls. a IV-a C, înv. Zaharia Lucica, Şc. „M. David”, Negreşti 
         Bichineţ Elena, cls. a IV-a,  

înv. Sîrcu Lenuţa, Şc. „M. David”, Negreşti 

         Bichineţ Elena, cls. a IV-a,  

înv. Sîrcu Lenuţa, Şc. „M. David”, Negreşti 

                   Ioniţă Roxana, cls. a IV-a C, 

 înv. Zaharia Lucica, Şc. „M. David”, Negreşti                   Ciată Ana-Maria, cls. a II-a C, 

 înv. Ursu Angelica, Şc. „M. David”, Negreşti 

                   Ioniţă Roxana, cls. a IV-a C, 

 înv. Zaharia Lucica, Şc. „M. David”, Negreşti 
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9 Mai – Ziua Europei : lucrări din activitatea cercului de pictură „Lumină şi culoare” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sluser Ciprian, cls a XII, B, Liceul „Şt. Procopiu” Vaslui  

              Nastasă Alina, cls. a IV-a C, 

 înv. Zaharia Lucica, Şc. „M. David” Negreşti  

            Casian Gabriel, cls. a II-a C, 

 înv. Ursu Angelica, Şc. „M. David” Negreşti  

 Carp Laura Andreea, cls. a IV-a D, Şc.Nr. 3, Vaslui   Cernat Ana Maria, cls. a III-a B, Şc.Nr. 3, Vaslui  

              Chiriac Bianca, cls. a IV-a D                  Zaharia Sorina, cls. a III-a C 


